เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประกาศ
เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร ในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จานวน ๑,๐๘๔ รูป
ตามบัญชีรายนามพระสงฆ์แนบท้าย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖2 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร
ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
จานวน ๑,๐๘๔ รูป ดังนี้
๑. พระมหาอนุชา ๔ ประโยค วัดสามพระยา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูเกษมธรรมทัต
๒. พระมหาศรณชัย ๖ ประโยค วัด ชนะสงคราม ราชวรมหาวิห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูศรีวิสุทธิศาสก์
๓. พระครูธรรมธร พล วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูอุดมสังวร
๔. พระครูสังฆรักษ์ กิตติมา วัดปริณายก วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูอาจารวิธาน
๕. พระครู ศั พ ทสุ น ทร ๔ ประโยค วั ด สระเกศ ราชวรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูนันทกิตติคุณ
๖. พระมหาวสุ พั ศ ย์ ๖ ประโยค วั ด ไตรมิ ต รวิ ท ยาราม วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูศรีสังฆโสภณ
๗. พระครูปลัด เฉลิมพล วัดแก้วฟ้าจุฬามณี กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูโสภณกิจจานุกิจ
๘. พระครูวินัยธร สาธิต ๔ ประโยค วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูบวรสุตกิจ
๙. พระครูวิบูลสรการ วัดดิสหงษาราม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสุทธิการโกศล
๑๐. พระเทพดรุณ วัดวรจรรยาวาส กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิสิฐกิจจานุกิจ
๑๑. พระครูใบฎีกา สุเวช วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครู
สถิตวิสุทธิญาณ
๑๒. พระครูปลัดธีรวรวัฒน์ วัดต้นไทรย์ กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูนิสิตธีรวัฒน์
๑๓. พระครูใบฎีกา เทพฤทธิ์ วัดบางเตย กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูพัฒนการโกวิท
๑๔. พระสมุห์ ทองคา วัดโคกจ้าหล่า กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูอาทรกุศลกิจ
๑๕. พระครูสมุห์ ศักดิ์สิทธิ์ วัดลากะดาน กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิธานวรานุกูล
๑๖. พระครูสมุห์ ทรงวิทย์ วัดลานบุญ กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิบูลบุญเขต
๑๗. พระมหาสุชาติ ๖ ประโยค วัดราชคฤห์ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูศรีภาวนาพิธาน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๘. พระครูวิ นั ย ธร ธฤติ ๓ ประโยค วั ด ราชวริ น ทร์ กรุ งเทพมหานคร เป็ น พระครู
โกศลปริยัตยานุกิจ
๑๙. พระมานัส วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครู
โสภณภาวนานุศาสก์
๒๐. พระครูสมุห์ สหัส วัดเศวตฉัตร วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครู
โสภณมงคลธรรม
๒๑. พระมหาสมบูรณ์ ๓ ประโยค วัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูปริยัติประภัสสร
๒๒. พระมหาบุ ญ นาค ๕ ประโยค วั ด หงส์ รั ต นาราม ราชวรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสิริรัตนาภิรม
๒๓. พระครูปลัด ชวลิต ๓ ประโยค วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูอรุณธีรานุวัตร
๒๔. พระครูสมุห์ ระเวง วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูสุนทรสัทธาธิการ
๒๕. พระครูสังฆรักษ์ อุดม วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูอนุกูลวิบูลกิจ
๒๖. พระปลัด บุญชู วัดสมรโกฏิ กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสถิตวรานุศาสก์
๒๗. พระครูพิลาศสรคุณ ๔ ประโยค วัดปากน้า พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูสีลสุตาธิคุณ
๒๘. พระครูปลัดธีรวรวัฒน์ ๓ ประโยค วัดโตนด กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูธีรกิตติ์ธารง
๒๙. พระครูปลัดสุตวัฒน์ วิวัฒน์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสุธีสุตวัฒน์
๓๐. พระมหาไพฑูรย์ ๖ ประโยค วัดราชผาติการาม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูศรีปริยัติกิจ
๓๑. พระครูปลัดวินัยวัฒน์ กิตติ วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูกิตติวินัยวัฒน์
๓๒. พระมหาชยพล ๔ ประโยค วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูวิเทศปัญญารังษี
๓๓. พระมหาเตชนวิทย์ ๔ ประโยค วัดโสมนัส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูเมธีธรรมานุยุต
๓๔. พระครูสังฆรักษ์ วีระ วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูวุฒิธรรมโกศล

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓๕. พระครูปลัด ไชยนรินทร์ วัดตรีทศเทพ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูโสภณวิหารกิจ
๓๖. พระครูปลัด โปย วัดธาตุทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิจิตรวีรญาณ
๓๗. พระครูปลัด สมใจ วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูวิศาลธรรมโรจ
๓๘. พระครูสังฆกิจจานุรักษ์ กรกฤษณ์ วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูโสตถิธรรมากร
๓๙. พระครูวินัยธร อาไพ ๓ ประโยค วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูสุนทรธรรมมงคล
๔๐. พระมหาสัมพันธ์ ๔ ประโยค วัดดวงแข กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูโสภณธรรมโชติ
๔๑. พระมหาถวิล ๖ ประโยค วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูศรีสิทธิบัณฑิต
๔๒. พระมหาบุญถึง ๕ ประโยค วัดตะล่อม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสิริพัฒนบัณฑิต
๔๓. พระปลัด ปิยศักดิ์ วัดวิเศษการ กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูปิยธรรมบัณฑิต
๔๔. พระมหาสมควร ๖ ประโยค วัด บั วขวั ญ พระอารามหลวง จั งหวัด นนทบุ รี เป็ น
พระครูศรีปริยัตินนทการ
๔๕. พระครูปลัด ประมวล วัดค้างคาว จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูถิรศาสน์ดารง
๔๖. พระปลัด เชวง วัดตะระเก จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูวิจิตรการโกวิท
๔๗. พระครูปลัด มณเฑียร วัดตาหนัก,เหนือ จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูพิทักษ์นนทกิจ
๔๘. พระปลัด พีรศีล วัดลากค้อน จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูประสิทธิ์นันทธรรม
๔๙. พระครูพัทธกิจ ประสิทธิ์ วัดท่าบันเทิงธรรม จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูประโพธธรรมนาท
๕๐. พระครูสมุห์ นภาลัย วัดศาลเจ้า จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูรัตนธรรมรักษ์
๕๑. พระครูปลัด ยานะ ๓ ประโยค วัดชัยสิทธาวาส จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูบัณฑิตาภิวัฒน์
๕๒. พระครูสมุห์ ม้วน วัดกลางคลองสาม จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูปทุมผาสุกิจ
๕๓. พระครูปลัด อิทธิพล วัดสายไหม จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูโสภณภัทรเวทย์
๕๔. พระปลัด อานาจ วัดพวงแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูวิจิตรรัตนาธาร
๕๕. พระมหาประยูร ๕ ประโยค วัดจันทน์กะพ้อ พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็น
พระครูประสาธน์ธรรมโสภณ
๕๖. พระมหานิพนธ์ ๓ ประโยค วัดกลาง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรปราการ
เป็น พระครูปัญญาสุตานุกูล
๕๗. พระปลัด สันติ วัดราษฎร์โพธิ์ทอง จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูสุนทรคุณาธาร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๕๘. พระครูปลัดปริยัติวัฒน์ วัดบางน้าผึ้งใน จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูปัญญาธีรานุวัตร
๕๙. พระใบฎีกา พงษ์นรินทร์ วัดบางโฉลงนอก จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูปิยกิจจาทร
๖๐. พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ วัดเปร็งราษฎร์บารุง จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูวิธานสมุทรกิจ
๖๑. พระครูปลัด สันทาน วัดสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูสุนทรพัฒนกิจวิธาน
๖๒. พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ วัดจรเข้ใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูวิบูลปัญญากร
๖๓. พระครูปลัด สมาน วัดกษัตราธิราช วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็น พระครูพิพิธวิหารการ
๖๔. พระปลัด อติโชติ วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
พระครูภาวนาภัทรคุณ
๖๕. พระครูปลัด รัต นวรวัฒ น์ ๕ ประโยค วัด เกาะแก้ ว จังหวัด พระนครศรีอ ยุธยา เป็ น
พระครูภาวนารัตนพิสุทธิ์
๖๖. พระมหาสมใจ ๓ ประโยค วัดตองปุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูโกศลธรรมวงศ์
๖๗. พระปลัด นิคม วัดแจ้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูอรุณปัญโญภาส
๖๘. พระมหาบุญส่ง ๕ ประโยค วัดแคท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูสิริภัทรธารง
๖๙. พระปลัด ชินพัธน์ วัดวัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูวิสุทธิวรการ
๗๐. พระครูปลัด ศักดา วัดอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูอุทัยธรรมาภิวัฒน์
๗๑. พระสมุห์ สายัณห์ วัดดอนหญ้านาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูวินิจสังฆการ
๗๒. พระอธิการสารวย วัดลาตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูนิวัติสิริวงศ์
๗๓. พระปลัด สวง วัดทางยาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูประภัสสรธรรมพิสุทธิ์
๗๔. พระครูสมุห์ อดุลย์ วัดเก้าห้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูปิยสีลพิสุทธิ์
๗๕. พระมหานพรั ก ษ์ ๕ ประโยค วั ด สุ ค นธาราม จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น
พระครูสิริพุทธิศาสตร์
๗๖. พระปลัด บัณฑิต วัดโบสถ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูวิรุฬห์กิจโกศล
๗๗. พระมหาทรงพล ๖ ประโยค วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็น พระครูวิมลปริยัติวัฒน์
๗๘. พระครูป ลั ด ยงยุท ธ วัด นิ เวศธรรมประวัติ ราชวรวิห าร พระอารามหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูสุภัทรธรรมานุยุต
๗๙. พระครูปลัด ฉลอง วัดโพธิ์ทูล จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูประกาศโพธิคุณ
๘๐. พระมหาไพฑูรย์ ๓ ประโยค วัดนางชา จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูวิสิฐปริยัติศาสตร์
๘๑. พระปลัด วิสูตร วัดคูมะนาวหวาน จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูพิสุทธิ์ธรรโมภาส
๘๒. พระสมุห์ วิรัช วัดศรีกุญชร จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูประสาธน์ธรรมพิลาส

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๘๓. พระครูวินัยธร ปริญญา วัดปราสาท จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูประสุตสีลคุณ
๘๔. พระครูสมุห์ ประกอบ วัดไชยภูมิ จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูโกวิทกิจจานุกูล
๘๕. พระปลัด พิเชฐฎ์ วัดริ้วหว้า จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูปิยวงศ์สถิต
๘๖. พระปลัด มานะ วัดมงคลธรรมนิมิต จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูวินิตธรรมานุรักษ์
๘๗. พระอธิการทองพูล วัดหงส์ดาราวาส จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูพัฒนาปัญญานุโยค
๘๘. พระอธิการสมชาย วัดหนองผักชีใต้ จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูวิบูลบุญวัฒน์
๘๙. พระอธิการสังเวียน วัดหนองผักชีเหนือ จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูพิพัฒน์วุฒิสาร
๙๐. พระปลัด วัลลภ วัดปัญจาภิรมย์ จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูสถิตปัญจาภิรมย์
๙๑. พระครูวินัยธร สุจินต์ วัดหนองแก จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูอรรถจริยานุรักษ์
๙๒. พระใบฎีกา กิจจา วัดพรหมประสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูประสิทธิธรรมประคุณ
๙๓. พระปลัด ไสว วัดสูง จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูอุดมธรรมพิสุทธิ์
๙๔. พระอธิการเฉลิม วัดบ้านใหม่ จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูจารุธรรมกิตติ์
๙๕. พระอธิการวิรัตน์ วัดตอยาง จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูพิหารธรรมประสุต
๙๖. พระครูธรรมธร สถาพร วัดซับสนุ่น จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูถาวรธรรมทัต
๙๗. พระสมุห์ พนม วัดดงมะเกลือ จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูประสิทธิ์บุญวัฒน์
๙๘. พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ วัดซอย ๖ ขวา จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูอากรคุณวัฒน์
๙๙. พระอธิการอุดม วัดถ้าญาณสังวร จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูพุทธิธรรมาจาร
๑๐๐. พระอธิการจารัส วัดหนองแขม จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูวาปีคุณวัฒน์
๑๐๑. พระอธิการรากรี วัดน้าซับสังฆาราม จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูโสภณสังฆานุรักษ์
๑๐๒. พระอธิการโสภณ วัดน้าบ่างามวิชา จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูโสภณคุณวัตร
๑๐๓. พระอธิการจันทร์เกษม วัดกาแพง จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูปราการเขมคุณ
๑๐๔. พระอธิการชลอ วัดโป่งยอ จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูวิรุฬห์ปัญญาคุณ
๑๐๕. เจ้าอธิการสุรัตน์ วัดเกาะรี จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูโสภาจารวัตร
๑๐๖. พระอธิการไพบูลย์ วัดชอนสารเดช จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูวาปีรัตนวิบูล
๑๐๗. พระอธิการธรรมชาติ วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูวิสิฐธรรมานุศาสก์
๑๐๘. เจ้าอธิการสิทธิวันท์ วัดพุกะชัด จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูพิทักษ์สิทธิคุณ
๑๐๙. เจ้าอธิการสมเดช วัดเขากาพร้า จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูบรรพตชยาภินันท์
๑๑๐. พระอธิการจานงค์ วัดหนองแกชฎาทอง จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูสุจิตธรรมาทร
๑๑๑. พระอธิการนิยม วัดท่าใหญ่สามัคคี จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูสิทธิธาราคุณ
๑๑๒. พระครูปลัด ทวีศักดิ์ วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดลพบุรี เป็น
พระครูวรญาณโกศล
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๑๑๓. พระครูปลัด ณัฏฐชัย วัดป่าโพธิ์ทอง จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูโสภณภาวนานุสิฐ
๑๑๔. พระครูใบฎีกา ธีรวิสิฏฐ์ วัดถ้าม่วง จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูพิศิษฐศีลาจาร
๑๑๕. พระอธิการฟัก วัดถ้าพระวิปัสสนาราม จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูพิศาลธรรมนิวิฐ
๑๑๖. พระสมุห์ ณรงค์ วัดวังทอง จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูกิตติวุฒิคุณ
๑๑๗. พระมหาอุไร ๓ ประโยค วัดข่อยสังฆาราม จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูภาวนาวรานุศาสก์
๑๑๘. พระครูสังฆรักษ์ นพพร วัดตะโกรวม จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูปิยปัญญาภรณ์
๑๑๙. พระมหาฐิติวัชร์ ๔ ประโยค วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดชัยนาท
เป็น พระครูวิธานสุตาภิรม
๑๒๐. พระอธิการฟื้น วัดหนองพญา จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูวิชัยอาจารคุณ
๑๒๑. พระอธิการสง่า วัดคลองเกษม จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูเกษมจันทโรภาส
๑๒๒. พระปลัด วันชัย วัดโสกลึกสามัคคีธรรม จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูพิชัยสุวรรณโชติ
๑๒๓. พระครูปลัด วิชัย วัดหัวเด่น จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูโกวิทชัยกิจ
๑๒๔. พระปลัด ณัฐวัฒน์ วัดท่ากระแส จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูพิทักษ์ชยาภรณ์
๑๒๕. พระปลัด ไพโรจน์ วัดดงไร จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร
๑๒๖. พระปลัด ออง วัดตานาด จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยขันติธรรม
๑๒๗. พระครูสังฆรักษ์ สุรเดช วัดหนองมะกอก จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยธรรมวัฒน์
๑๒๘. พระปลัด รังสรรค์ วัดดอนกลอย จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูประดิษฐ์นพการ
๑๒๙. พระอธิการสุรยุทธ วัดเพชรน้าผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทิตรัตนคุณ
๑๓๐. พระสมุห์ สมบูรณ์ วัดเขาดินแดง จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทิตวิริยาภรณ์
๑๓๑. เจ้าอธิการแดง วัดถ้าทอง จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูบวรสุวรรณโชติ
๑๓๒. พระมหาไพฑูรย์ ๕ ประโยค วัดหนองกาน้า จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูสิริธรรมวิทูร
๑๓๓. พระมหาบุรี ๔ ประโยค วัดบ้านในบน จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูพนัสบุรารักษ์
๑๓๔. พระอธิการชินพัฒน์ วัดหนองบอนบุญญาราม จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูพิพัฒน์ปัญญาวุฒิ
๑๓๕. พระอธิการบันลือ วัดสันติคีรี จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูพินิจชลธาร
๑๓๖. พระอธิการดุสิต วัดพรหมาวาส จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูประภาสชลธรรม
๑๓๗. พระมหานิพนธ์ ๖ ประโยค วัดเนินพระ จังหวัดระยอง เป็น พระครูศรีสิทธิการโกศล
๑๓๘. พระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์ วัดเนินสว่าง จังหวัดระยอง เป็น พระครูประภัศร์จริยคุณ
๑๓๙. พระมหานุกูล ๓ ประโยค วัดภูดรนิ่มเสนาะ จังหวัดระยอง เป็น พระครูโสภณสุตคุณ
๑๔๐. พระมหาวีระชัย ๕ ประโยค วัดคลองบางบ่อ จังหวัดระยอง เป็น พระครูสิริชยาลังการ
๑๔๑. พระใบฎีกา อารมย์ วัดยางเอน จังหวัดระยอง เป็น พระครูจันทสรคีรีรักษ์
๑๔๒. พระครูปลัด ขวัญชัย วัดหนองหว้า จังหวัดระยอง เป็น พระครูโกศลศาสนกิจวิธาน
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๑๔๓. พระอธิการมนตรี วัดมาบไผ่ จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูเวฬุวันธรรมประคุณ
๑๔๔. พระครูปลัด พิทักษ์ วัดซับยี่หร่า จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูวิบูลพัฒนานุโยค
๑๔๕. พระครูปลัด ไพบูลย์ วัดจันทร์แสงศรี จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูภาวนาจันทโรภาส
๑๔๖. พระปลัด ประวิทย์ วัดกลางเก่า จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูไพศาลวรกิจจาทร
๑๔๗. พระมหาวรรณุ ๓ ประโยค วัดไทรทอง จังหวัดตราด เป็น พระครูนิโครธสุวรรณวิวัฒน์
๑๔๘. พระอธิการสนอง วัดฆ้อ จังหวัดตราด เป็น พระครูนันทวิริยาภรณ์
๑๔๙. พระสมุห์ วุฒิไกร วัดคลองจาก จังหวัดตราด เป็น พระครูสังวรอาจารวัตร
๑๕๐. พระปลัด สว่าง ๓ ประโยค วัดหนองบอน จังหวัดตราด เป็น พระครูโอภาสสุตาภิมณฑ์
๑๕๑. พระครูใบฎีกา จรัญ วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดตราด เป็น พระครูบวรศีลคุณ
๑๕๒. พระมหาสมพงศ์ ๖ ประโยค วัด พระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูปฐมพิทยาภรณ์
๑๕๓. พระมหาพิทยา ๖ ประโยค วัดห้วยจระเข้ จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูทักษิณานุกิจ
๑๕๔. พระครูสังฆรักษ์ ไพบูลย์ วัดห้วยตะโก จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูปฐมวิบูลกิจ
๑๕๕. พระปลัด ณัฐพงษ์ วัดท่าข้าม จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูปฐมวรดิตถ์
๑๕๖. พระอธิการแหวน วัดลาดสะแก จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูปฐมมงคลรัตน์
๑๕๗. พระอธิการปัญญา วัดศาลาตึก จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูปฐมปัญญาคุณ
๑๕๘. พระปลัด บุญเกียรติ วัดทุ่งผักกูด จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูปฐมศุภกิตติ์
๑๕๙. พระมหาชลธิ ช า ๓ ประโยค วั ด เสนหา พระอารามหลวง จั งหวัด นครปฐม เป็ น
พระครูสุธีจริยาภรณ์
๑๖๐. พระครู ป ลั ด พุ ท ธิ วั ฒ น์ ๔ ประโยค วั ด หน่ อ พุ ท ธางกู ร จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เป็ น
พระครูปริยัติวรางกูร
๑๖๑. พระครู วิ นั ย ธร บุ ญ สุ ข ๔ ประโยค วั ด สองเขตสามั ค คี จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เป็ น
พระครูพิศาลปริยัติวิธาน
๑๖๒. พระใบฎีกา นันทชัย วัดดอนยอ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูวิวิธโชติคุณ
๑๖๓. พระมหาสีนวล ๕ ประโยค วัดบางจิก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสิริสีลวิสุทธิ์
๑๖๔. พระใบฎีกา จวน วัดหนองกระทู้ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูมงคลวิบูลกิจ
๑๖๕. พระปลัด ชาเรือง วัดศรีประทุนทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูโอภาสสุวรรณากร
๑๖๖. พระสมุห์ ขันทอง วัดหนองกระโซ่ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูวิรุฬห์สุวรรณเขต
๑๖๗. พระปลัด ยอด วัดโบสถ์วิทยาคาร จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูพินิตสุวรรณภูมิ
๑๖๘. พระอธิการบุญเสริม วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณสีลวิสุทธิ์
๑๖๙. พระครูพิสิฐสรภาณ ๓ ประโยค วัดเกาะ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูปริยัติกิตติวงศ์
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๑๗๐. พระอธิการประวร วัดทุ่งแฝก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูบวรสุวรรณสถิตย์
๑๗๑. พระครูสมุห์ สมพร วัดท่าเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูพิสิฐสุวรรณวงศ์
๑๗๒. พระมหาสุพรรณ ๖ ประโยค วัดท่าช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูศรีสุวรรณากร
๑๗๓. พระอธิการสถีระพันธุ์ วัดวังยาว จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูประภัสสรสิงคิคุณ
๑๗๔. พระครูวินัยธร สุชาติ วัดสระบัวก่า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูโกมุทสมานคุณ
๑๗๕. พระปลัด สมนึก วัดบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนธรรมาภรณ์
๑๗๖. พระมหานั ท กฤต ๓ ประโยค วั ดบ้ านห้ วยน้ าขาว จั งหวั ด กาญจนบุ รี เป็ น พระครู
วิโรจน์กาญจนเขต
๑๗๗. พระอธิการอ๋อย วัดมอเจริญธรรม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูถาวรธรรมพิสุทธิ์
๑๗๘. พระครูสังฆรักษ์ เฉลียง วัดดาปานนิมิต จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกิตติกาญจนธาดา
๑๗๙. พระใบฎีกา จรัญ วัดวังใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนจันทาภรณ์
๑๘๐. พระมหาวริศ ๕ ประโยค วัดธารน้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสิริวรรณโสภิต
๑๘๑. พระอธิการประยงค์ วัดธุดงค์สมเด็จ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนสังฆกิจ
๑๘๒. พระสมุห์ สาคร วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูโกศลเสลธรรม
๑๘๓. พระปลัด สมทรง วัดบ่อหว้า จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์
๑๘๔. พระอธิการสุเทพ วัดหนองอาเภอจีน จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสถาพรธรรมรส
๑๘๕. พระอธิการประทวน วัดห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูปิยสีลสารวิสุทธิ์
๑๘๖. พระครูปลัด ทองสุข วัดสิริกาญจนาราม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสุวรรณสีลคุณ
๑๘๗. พระสมุห์ วิชัย วัดป่าเขาน้อย จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูวิบูลสีลสถิต
๑๘๘. พระมหาชาญณรงค์ ๔ ประโยค วัดน้อยนางหงษ์ จังหวัดสมุทรสาคร เป็น พระครูสาครสุตกิจ
๑๘๙. พระครูสังฆภารวิสิฐ วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร เป็น พระครูอาทรสาครกิจ
๑๙๐. พระครูสมุห์ นพรัตน์ วัดยกกระบัตร จังหวัดสมุทรสาคร เป็น พระครูวิสิฐกิจสาคร
๑๙๑. พระครูป ลั ด สมคิ ด วัด ราษฎร์ศ รัท ธากะยาราม จั งหวั ด สมุ ท รสาคร เป็ น พระครู
อรรถสิทธิโกศล
๑๙๒. พระปลัด วินัย วัดไผ่ล้อม จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูพิมลภาวนานุศาสก์
๑๙๓. พระอธิการกล้า วัดหนามพุงดอ จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูดารงวีรธรรม
๑๙๔. พระครูใบฎีกา สุรพล วัดหนองประทุน จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูภัทรสารสุนทร
๑๙๕. พระใบฎีกา รุ่งวินัย วัดหนองหูช้าง จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูโสตถิธรรมคุณ
๑๙๖. พระครูปลัด ยอด วัดวิหารสูง จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูมงคลสุทธิการ
๑๙๗. พระอธิการพิชิต วัดเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูสีลวิสุทธิคุณ
๑๙๘. พระอธิการวิรัตน์ วัดถ้ายอดทอง จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูบรรพตดิลกรักษ์
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๑๙๙. พระอธิการสมชัย วัดไทรงาม จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูสีลาจารวัตรธารง
๒๐๐. พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ วัดหนองสีนวล จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูพินิตปัญญาวัฒน์
๒๐๑. พระปลัด สุเทพ วัดดอนคา จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูอดุลธรรมพล
๒๐๒. พระอธิการกวี วัดหนองขาม จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูวีรคุณสุนทร
๒๐๓. พระครูปลัด ประสิทธิ์ วัดเกาะศาลพระ จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูพิหารเขมาภิรักษ์
๒๐๔. พระมหาราเชน ๓ ประโยค วัดหนองพันจันทร์ จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูอรัญปริยัติคุณ
๒๐๕. พระครูปลัด รวีโรจน์ วัดปราสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูอนุกูลวรากร
๒๐๖. พระครูสมุห์ อานวย วัดถ้าแก้ว จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูปภากรวชิรกิจ
๒๐๗. พระครูวินัยธร สมโภช วัดเสาวคนธ์ จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูกิตติพัชรวงศ์
๒๐๘. พระมหาอานาจ ๓ ประโยค วัดบ้านกล้วย จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูปริยัติวัชรกิจ
๒๐๙. พระวินัยธร สายันต์ วัดศีรษะคาม จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูวิมลวัชรากร
๒๑๐. พระอธิการโผน วัดหนองหว้า จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูพิพิธวชิรกิจ
๒๑๑. พระครูวิจิตรสรคุณ มนู วัดช่อม่วง จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูวัชรกิจจาภิรักษ์
๒๑๒. พระเรวัฒน์ วัดหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูสุทธิวัชราทร
๒๑๓. พระครูปลัด มนตรี วัดปากสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครูโสภณเสลธรรม
๒๑๔. พระครูปลัดวิมลวัฒน์ วัดประดู่ พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครู
วิธานกิจจาภิรม
๒๑๕. พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ วัดพระยาญาติ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครูสมุทรพิทยาคม
๒๑๖. พระครูสมุห์ บุญหยด วัดโบสถ์ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครูพิทักษ์สมุทรคุณ
๒๑๗. พระครูป ลั ด สุ รพงษ์ วัด เกตการาม พระอารามหลวง จั งหวัด สมุ ท รสงคราม เป็ น
พระครูวีรวงศ์วิวัฒน์
๒๑๘. พระอธิการประเสริฐ วัดด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูปราการคีรีรักษ์
๒๑๙. พระปลัด เอกดนัย วัดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูพิสุทธิ์ภาวนาพิธาน
๒๒๐. เจ้าอธิการบรรเทิง วัดทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูนิรันดร์นันทคุณ
๒๒๑. พระอธิการประวิทย์ วัดปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูไพศาลธรรมทัต
๒๒๒. พระครูปลัด ไพศาล วัดหนองข้าวเหนียว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูพิลาสพัฒนคุณ
๒๒๓. พระบุญยิ่ง วัดวังยาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูอาทรกัลยาณธรรม
๒๒๔. พระครูสมุห์ ชัยชนะ วัดห้วยไก่ต่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูสถิตมงคลคุณ
๒๒๕. พระสมุห์ บรรยง วัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูขันตยาภิรักษ์
๒๒๖. พระธรรมธร ประวิทย์ วัดดอนสง่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูปัญญาศีลวิมล
๒๒๗. เจ้าอธิการเพ็ชร วัดบริรักษ์ประชาสาร จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิสิตประชารักษ์
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๒๒๘. พระสมุห์ ประสิทธิ์ วัดพระนอน จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนินนาทสุทธิกร
๒๒๙. พระอธิการชลอ วัดทุ่งทองวนาราม จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิภาธรสุวรรณเขต
๒๓๐. พระอธิการบรรจง วัดทรัพย์สวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิธิทิพพาวาส
๒๓๑. พระอธิการวิเชียร วัดคลองปลากดนอก จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิพันธ์เขมคุณ
๒๓๒. พระสมุห์ ฉลอง วัดอินทาราม จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิวิฐบุญขันธ์
๒๓๓. พระอธิการสมพงษ์ วัดเขาฝา จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิเวศน์สีลากร
๒๓๔. พระมหาจรัญ ๕ ประโยค วัดอัมพวันคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูสิริอัมพวันนิเวศน์
๒๓๕. พระปลัด จตุรงค์ วัดดอนโม่ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิปุณปัญโญภาส
๒๓๖. พระอธิการนพรัตน์ วัดดงหนองหลวง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิเทศสังฆกิจ
๒๓๗. พระอธิการสมพงษ์ วัดเทพมงคลทอง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิวาตสุภาจาร
๒๓๘. พระอธิการสมบูรณ์ วัดทุ่งรวงทอง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิวุตถ์ธัญเขต
๒๓๙. พระอธิการสมพร วัดหนองสะแก จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิติธรรมสุนทร
๒๔๐. พระปลัด สุพจน์ วัดส้มเสี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิภากรธรรมานุกูล
๒๔๑. พระมหาวันชัย ๔ ประโยค วัดหนองละมาน จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิมิตปริยัติธาดา
๒๔๒. พระมหาสมจิตร์ ๔ ประโยค วัดตากฟ้า พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น
พระครูนิยุตวรเวทย์
๒๔๓. พระปลัด สายยนต์ วัดศรีเจริญธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิยุตธรรมทัตต์
๒๔๔. พระอธิการโกมล วัดคลองมะม่วงเตี้ย จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิพัทธ์บุญญาคม
๒๔๕. พระสมุห์ ชาตรี วัดมรรครังสฤษดิ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิรันดร์โชติคุณ
๒๔๖. พระอธิการไพ วัดบ้านเกาะสะบ้า จังหวัดกาแพงเพชร เป็น พระครูประทีปวชิราภรณ์
๒๔๗. พระอธิการประเสริฐ วัดหนองใหญ่ศรีโสภณ จังหวัดกาแพงเพชร เป็น พระครูถาวรวชิรโสภณ
๒๔๘. พระสาเนียง วัดมะกอกหวาน จังหวัดกาแพงเพชร เป็น พระครูมงคลวชิราทร
๒๔๙. พระสมุห์ อุบล วัดหัวเสลาโพธาราม จังหวัดกาแพงเพชร เป็น พระครูโพธิวชิรบรรพต
๒๕๐. พระดาว วัดทรัพย์เจริญ จังหวัดกาแพงเพชร เป็น พระครูไพศาลวชิราทร
๒๕๑. พระใบฎีกา ยงยุทธ์ วัดราษฎร์ศรัทธาราม จังหวัดกาแพงเพชร เป็น พระครูสัทธาวชิรบวร
๒๕๒. พระครูวินัยธร คนอง วัดปรือพันไถ จังหวัดกาแพงเพชร เป็น พระครูสังวรวชิรวิมล
๒๕๓. พระอธิการสมาน วัดไผ่งาม จังหวัดกาแพงเพชร เป็น พระครูเวฬุวชิรโสภณ
๒๕๔. พระปลัด สมพร วัดมอสาราญ จังหวัดกาแพงเพชร เป็น พระครูอุปถัมภ์วชิรคุณ
๒๕๕. พระครูใบฎีกา มานพ วัดคลองพิไกร จังหวัดกาแพงเพชร เป็น พระครูพิศาลวชิรานุกูล
๒๕๖. พระอธิการปัญญา วัดวังอ้อ จังหวัดกาแพงเพชร เป็น พระครูประภัสสรธรรมสิทธิ
๒๕๗. พระปลัด อนุชาติ วัดนครชุม จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิทูรนคราภิรักษ์
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พระอธิการมานพ วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์ จังหวัดพิจติ ร เป็น พระครูพิสิฐปิยวัฒน์
พระอธิการปัญญา วัดเกาะแก้ว จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิริยปัญญากร
พระอธิการณรงค์ วัดดงพลับ จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิสัยนิมมานการ
พระครูปลัดดิลกวัฒน์ วัดหนองต้นไทร จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูโพธิวรคุณ
พระอธิการวิรัตน์ วัดสระประทุม จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิสณฑ์ปทุมรักษ์
พระปลัด สมยศ วัดหาดแตงโม จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิเชษฐ์วรดิตถ์
พระมหาทวี ๖ ประโยค วัดตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูศรีวชิรากร
พระมหาอนันต์ ๕ ประโยค วัดบ้านตาล จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูสิริพัฒนากร
พระสมุห์ บรรจบ วัดบึงลี จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิเศษวาปีพิสัย
พระอธิการวรเทวา วัดหนองกระทอ จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพินิตกิตติสาร
พระอธิการนิรันดร์ วัดวังงิ้ว จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิศิษฏ์ธรรมทิน
พระใบฎีกา ทองใบ วัดประชาบารุง จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิมลปุญโญปถัมภ์
พระอธิการยงค์ยุธ วัดยางตะพาย จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพินิจธรรมประยุต
พระอธิการวิศวพงศ์ วัดอาคเนย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูพัชรสิทธิคุณ
พระครูปลัด ธง วัดโพธิ์กลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูโพธิพัชรธัช
พระมหาวุฒิชัย ๖ ประโยค วัดโพธิ์สว่าง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูศรีพัชราทร
พระมหาคฑาวุธ ๖ ประโยค วัดประเชชัย จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูศรีพัชโรทัย
พระมหาสหัสพัชกิ์ ๔ ประโยค วัดศรีมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูปริยัติพัชรวิธาน
พระอธิการบัณฑิต วัดนาสามัคคี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูบวรพัชรคุณ
พระอธิการวิชิต วัดสามัคคีพัฒนา จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูพิพิธพัชรกิจ
พระอธิการมานิจ วัดราษฎร์ศรัทธาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสุจิตพัชราภิรม
พระอธิการสวัสดิ์ วัดใหม่สามัคคีธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูปัญญาพัชรคุณ
พระอธิการธงชัย วัดโป่งตะแบกวนาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสถิตพัชรศีล
พระอธิการโสภณ วัดวิมลประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสุวัฒน์พัชรโสภณ
พระสมุห์ ไพศาล วัดเนินศิลาเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูปัญญาพัชรพิศาล
พระอธิการสุระ วัดทุ่งเศรษฐี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูวีรพัชรากร
พระอธิการสังคม วัดบ้านนาสามัคคี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูกิตติพัชราคม
พระอธิการกวีภณ วัดศรีป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสุนทรธรรมาภิวุฒิ
พระครูวินัยธร ชัยนาด วัดป่าวังเตียน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูพุทธิธรรมาภินันท์
พระอธิการสมจิตร วัดป่าสระแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูฉันทธรรมารักษ์
พระอธิการสุริยันต์ วัดลัฏฐิวัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูประจักษ์กิตติยาธร
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๒๘๙. พระครูธรรมธร วรยุทธ ๔ ประโยค วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูปิยรัตนานุวัตร
๒๙๐. พระครูปลัดวีรวัฒ น์ ศักดิ์นรินทร์ วัด จันทร์ต ะวันตก จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครู
ประภัสสรสันติคุณ
๒๙๑. พระครูสมุห์ ภราดร วัดเขื่อนขันธ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูมนูญจันทสาร
๒๙๒. พระอธิการพิทักษ์ วัดทองหลาง จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูสุธรรมภาณพิสิฐ
๒๙๓. พระครูสังฆรักษ์ ชัยกฤช วัดหนองอ้อ จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูนิวิฐธรรมทัต
๒๙๔. พระอธิการมานพ วัดหนองนา จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูนิวาสขันติคุณ
๒๙๕. พระอธิการบุญสม วัดวังสาร จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูอดุลบุญญาคม
๒๙๖. พระอธิการอานวย วัดทองแท้ จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูอุดมกาญจนกิจ
๒๙๗. เจ้าอธิการชูชาติ วัดพุทธสถานสันติวัน จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูสันติวนานุรักษ์
๒๙๘. พระอธิการสมประสงค์ วัดคลองแค จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูพิทักษ์มโนธรรม
๒๙๙. พระครูใบฎีกา ธีรพงษ์ วัดป่าคายวนาราม จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูอุปถัมภ์สุทธิวัตร
๓๐๐. พระอธิการอมรทัต วัดสุพรรณพนมทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูประภาตธรรมทิน
๓๐๑. พระอธิการวันชัย วัดโนนสูงอรัญญา จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูสุจิณอาจารคุณ
๓๐๒. พระอธิการมัย วัดบ้านแยง จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูประคุณมโนมัย
๓๐๓. พระอธิการบุญเทียน วัดหนองดู่สามัคคีธรรม จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูอุทัยธรรมนิเทศ
๓๐๔. พระอธิการทวี วัดเต่าทอง จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูพิพัฒน์ปัญญาค
๓๐๕. พระอธิการราม วัดวังเงิน จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูปรากรมหิรัญญรักษ์
๓๐๖. พระสมุห์ สมพงษ์ วัดสามหลัง จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูพิทักษ์พลากร
๓๐๗. พระอธิการประสงค์ วัดศิริบูรณาราม จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูสังวรเขมคุณ
๓๐๘. พระครูสังฆรักษ์ ฉลาด วัดศาลาไก่ฟุบ จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูวิรุฬห์ธรรมรัต
๓๐๙. พระมหาวิชาญ ๔ ประโยค วัดเกาะวงษ์เกียรติ์ จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูปริยัติวรวงศ์
๓๑๐. พระสมุห์ สุขประเสริฐ วัดคุ้งวารี จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูสุมนสมณกิจ
๓๑๑. พระสมุห์ วิมล วัดไทรงาม จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูวิทิตขันติธรรม
๓๑๒. พระครูวินัยธร อานนท์ ๓ ประโยค วัดป่านาบุญ จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูโกวิทธรรมมงคล
๓๑๓. พระครูวินัยธร สมชัย วัดเกษมจิตตาราม จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูสุจิตตานุโยค
๓๑๔. พระปลัด สิรา วัดไผ่ล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูพิสุทธิ์บุญญารักษ์
๓๑๕. พระอธิการรด วัดวรดิตถาวาส จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูประจักษ์วรดิตถ์
๓๑๖. พระครูสังฆรักษ์ นิคม วัดป่ากระถิน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูวิชิตกิจจาภิรม
๓๑๗. พระอธิการบุญลือ วัดวงษ์สวรรค์สุทธาวาส จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูมงคลธรรมนาท
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เจ้าอธิการรุ่งโรจน์ วัดช่องลม จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูประภาตปัญญาธร
พระสมุห์ สุริยา วัดห้วยไข่เขียด จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูอมรธรรมนิวิฐ
พระมหาบุญส่ง ๖ ประโยค วัดดอนแก้ว จังหวัดตาก เป็น พระครูศรีบุญญากร
พระใบฎีกา เสน่ห์ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดตาก เป็น พระครูอนุกูลฉันทานุสิฐ
พระอธิการบุตรา วัดมงคลนิมิต จังหวัดตาก เป็น พระครูพินิตธรรมวิธาน
พระอธิการศร วัดเชตุพน จังหวัดตาก เป็น พระครูพิศาลบุณยโชติ
พระอธิการสหัส วัดป่าไม้ห้า จังหวัดตาก เป็น พระครูไพโรจน์ภัทราวุธ
พระครูวิชัย วัดน้าโท้ง จังหวัดลาปาง เป็น พระครูพิชัยบุญญารักษ์
พระครูประสิทธิ์ วัดสบค่อม จังหวัดลาปาง เป็น พระครูสิทธิวีรธรรม
พระมหารัตนวัฒน์ ๓ ประโยค วัดป่ากล้วย จังหวัดลาปาง เป็น พระครูปริยัติรัตนสุนทร
พระอธิการนิรันดร์ วัดม่อนคีรีไชยแม่เมาะ จังหวัดลาปาง เป็น พระครูถาวรคุณาภิวัฒน์
พระอธิการอานวย วัดประตูเหล็ก จังหวัดลาปาง เป็น พระครูอภิชาติสิทธิคุณ
พระอธิการเจริญ วัดศรีดอนมูล จังหวัดลาปาง เป็น พระครูประภัศร์จิตตานุยุต
เจ้าอธิการราช วัดปันเต้า จังหวัดลาปาง เป็น พระครูอาภากรโสภิต
พระปลัด มงคล วัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม จังหวัดลาปาง เป็น พระครูภัทรศิลปาคม
พระมหาวัชรวีร์ ๓ ประโยค วัดศรีอ้วน จังหวัดลาปาง เป็น พระครูปริยัติวัชรานุกูล
พระอธิการอภินันตชัย วัดหัวฝาย จังหวัดลาปาง เป็น พระครูวรธรรมาธร
พระอธิการสะอาด วัดศาลาเม็ง จังหวัดลาปาง เป็น พระครูวิสุทธิธรรมทัต
พระอธิการสุทันต์ วัดม่วงน้อย จังหวัดลาปาง เป็น พระครูปัญญาวรานุสิฐ
พระอธิการทินกร วัดแม่แป้น จังหวัดลาปาง เป็น พระครูสุทินพัฒนสาร
พระปลัด ชัยวัฒน์ วัดเวียง จังหวัดลาปาง เป็น พระครูจันทธรรมวัฒน์
พระอธิการวิเชียร วัดท่านาง จังหวัดลาปาง เป็น พระครูวัชรเขมาจาร
พระใบฎีกา อุเทน วัดแม่พริกลุ่ม จังหวัดลาปาง เป็น พระครูนิวิฐสุทธิการ
พระอธิการวิทยา วัดทุ่งฮั้ว จังหวัดลาปาง เป็น พระครูพิศาลสารคุณ
พระมหาภาณุวัฒน์ ๕ ประโยค วัดมิ่งเมืองมูล จังหวัดลาปาง เป็น พระครูสิริธรรมบัณฑิต
พระอธิการกิติพงษ์ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูวิจิตรศิลปาจารย์
พระอธิการไพรสณฑ์ วัดร่องเผียว จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูพิลาศวีรกิจ
พระอธิการสุทธิชัย วัดบ้านสันพัฒนา จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูวิสุทธิชัยวัฒน์
พระอธิการสนั่น วัดป่าสักหลวง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูพิสัยพนารักษ์
เจ้าอธิการทองสุข วัดสันช้างตาย จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสุวรรณผาสุกิจ
พระอธิการดารงค์ วัดสันน้าบ่อ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูธารงโกศลกิจ
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๓๔๙. พระอธิการสุวรรณวัฒน์ วัดไตรมัคคาราม จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูนิมิตสุวรรณากร
๓๕๐. พระอธิการนิมิตร์ วัดพญาสี่ตวงคา จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูประพัฒน์ชยาภรณ์
๓๕๑. พระอธิการยิ่งยงค์ วัดนาปง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูจิรกิตติธาดา
๓๕๒. พระอธิการนิพนธ์ วัดพระธาตุจอมจ้อ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูโกวิทเจติยารักษ์
๓๕๓. พระครูปลัด กฤตยชญ์ วัดปงสนุก จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูกิตติวีรวัตร
๓๕๔. พระอธิการสมชาติ วัดแม่ห่าง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูโฆษิตสมณคุณ
๓๕๕. พระครู สั ง ฆรั ก ษ์ สุ ร เชษฐ์ วั ด พระธาตุ จ อมแจ้ ง จั ง หวั ด เชี ย งราย เป็ น พระครู
พิพัฒน์เจติยาภิบาล
๓๕๖. พระอธิการสุพัฒน์ วัดสันสลิด จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูพัฒนการสุนทร
๓๕๗. พระใบฎีกา อุดม วัดบุญเรือง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูอาทรอุดมกิตติ์
๓๕๘. พระปลัด ปฤงคพ วัดปอกลาง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูถาวรสุทธิวัตร
๓๕๙. พระอธิการอัณณพ วัดร่องขุน จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสถาพรบวรกิจ
๓๖๐. พระอธิการจักรพันธ์ วัดป่าเลา จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูโสภิตจริยากร
๓๖๑. พระอธิการบุญมา วัดบ้านใหม่พัฒนา จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูวินิตบุญญาคม
๓๖๒. พระครูสังฆรักษ์ พรมเรศ วัดสางเหนือ จังหวัดพะเยา เป็น พระครูอุดรวัชรธรรม
๓๖๓. พระครูปลัด สว่าง วัดร่องไฮ จังหวัดพะเยา เป็น พระครูประภาตปัญญาโสภณ
๓๖๔. พระปลัด สุรชัย วัดหัวข่วงแก้ว จังหวัดพะเยา เป็น พระครูวีรชยานุวัตร
๓๖๕. พระอธิการสุชาติ วัดสันป่าม่วง จังหวัดพะเยา เป็น พระครูอัมพวันผาสุกิจ
๓๖๖. พระอธิการสังวาลย์ วัดวังเค็มใหม่ จังหวัดพะเยา เป็น พระครูเขมกิจจาภิรัต
๓๖๗. พระอธิการครรชิต วัดแวนโค้งเก่า จังหวัดพะเยา เป็น พระครูสุวัฒน์ปภากร
๓๖๘. พระอธิการอุทัย วัดหลวง จังหวัดพะเยา เป็น พระครูนันทวโรทัย
๓๖๙. พระปลัด อิ่นแก้ว วัดศรีชุม จังหวัดพะเยา เป็น พระครูรัตนโชติวัฒน์
๓๗๐. พระอธิการเอกนรินทร์ วัดสันป่าก้าว จังหวัดพะเยา เป็น พระครูสถิตวิริโยภาส
๓๗๑. พระใบฎีกา นรินทร์ภัทร วัดตาลถ้อย จังหวัดพะเยา เป็น พระครูวิมลภัทรานุยุต
๓๗๒. พระครูวินัยธร ไตรภพ วัดเสาหิน จังหวัดพะเยา เป็น พระครูโสภณธรรมประกาศ
๓๗๓. พระปลัด สายัน วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ เป็น พระครู
โกศัยสุนทรกิจ
๓๗๔. พระมหาสิมรัตน์ ๔ ประโยค วัดต้นไคร้ จังหวัดแพร่ เป็น พระครูปริยัติวรากร
๓๗๕. พระสมุห์ อภิภูเมธ วัดศรีชุม จังหวัดแพร่ เป็น พระครูสุจิณธรรมานุยุต
๓๗๖. พระปลัด พิตติกรณ์นันท์ วัดดอนมูล จังหวัดแพร่ เป็น พระครูพิพิธนันทการ
๓๗๗. พระปลัด ถนอม วัดบุญภาค จังหวัดแพร่ เป็น พระครูถาวรบุญรังษี
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๓๗๘. พระอธิการสุเวช วัดวังฟ่อน จังหวัดแพร่ เป็น พระครูรัตนวรเวช
๓๗๙. พระครูประเสริฐ วัดปางเคาะ จังหวัดแพร่ เป็น พระครูสิทธิวรวุฒิ
๓๘๐. เจ้าอธิการครรชิตภณ วัดป่าม่วง จังหวัดแพร่ เป็น พระครูโสภณวรกิจ
๓๘๑. พระครูสังฆรักษ์ บุญเสริม วัดมหาโพธิ์ จังหวัดแพร่ เป็น พระครูโสภณกิตติบัณฑิต
๓๘๒. พระใบฎีกา วีระชัย วัดท่าช้าง จังหวัดน่าน เป็น พระครูอภินันท์นาคดิตถ์
๓๘๓. พระครูปลัดมงคลเจติยวัฒน์ ๔ ประโยค วัดพญาวัด จังหวัดน่าน เป็น พระครูปริยัตกิ ิตตินันท์
๓๘๔. พระอธิการศราวุฒิ วัดท่าล้อ จังหวัดน่าน เป็น พระครูมานิตนันทวงศ์
๓๘๕. พระปลัด โชคชัย วัดดอนแก้ว จังหวัดน่าน เป็น พระครูประโชติวรนันท์
๓๘๖. พระใบฎีกา นิเวศ วัดนาแดง จังหวัดน่าน เป็น พระครูนันทคุณาภิวัฒน์
๓๘๗. พระใบฎีกา ดารงเกียรติ วัดศรีดอนชัย จังหวัดน่าน เป็น พระครูสุกิตติธารง
๓๘๘. พระครูสังฆรักษ์ ธรรมรักษ์ วัดกลาง จังหวัดน่าน เป็น พระครูเกษมมัชฌิมานันท์
๓๘๙. พระใบฎีกา บุญรัตน์ วัดนาวีวนาราม จังหวัดน่าน เป็น พระครูรัตนบุญญานันท์
๓๙๐. พระอธิการอี๊ด วัดดู่พงษ์ จังหวัดน่าน เป็น พระครูวิชานนันทคุณ
๓๙๑. พระปลัด คงศิลป์ วัดหนองบัว จังหวัดน่าน เป็น พระครูอนุกูลนันทกิจ
๓๙๒. พระครูปลัด ทวี วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม จังหวัดน่าน เป็น พระครูวิลาสธรรมคุณ
๓๙๓. พระครูใบฎีกา สุวรรณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครู
วีรศาสน์ธารง
๓๙๔. พระครูปลัด ดวงแก้ว วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัด เชียงใหม่ เป็น พระครู
วิบูลรัตนานุวัตร
๓๙๕. พระสุชิน วัด พระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
พระครูวิรัชภาวนานุสิฐ
๓๙๖. พระสมุ ห์ ชิ ต ชั ย วั ด สวนดอก พระอารามหลวง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น พระครู
พิสุทธิ์ชยานุศาสก์
๓๙๗. พระครูสังฆรักษ์ ประจวบ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
เป็น พระครูวิโรจน์จริยานุกูล
๓๙๘. พระมหาไพศาล ๖ ประโยค วัดท่าใหม่อิ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูศรีวุฒิคุณ
๓๙๙. พระครูสมุห์ พุทธกร วัดหัวฝาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูมนูญธรรมศาสก์
๔๐๐. พระปลัด ดุสิต วัดช่างฆ้อง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูประกาศชินธรรม
๔๐๑. พระอธิการบรรเทิง วัดศรีมูลเรือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูปราโมทย์วุฒิกร
๔๐๒. พระปลัด วีระพันธ์ วัดเชียงแสน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูโสภิตวีรานุวัตร
๔๐๓. พระครูสังฆรักษ์ อุเทนะ วัดพระป้าน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสิทธิวโรทัย
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พระสมุห์ มงคล วัดป่าตาล จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูถิรบุญวัฒน์
พระสมุห์ พิสูตร วัดจอมธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุภัทรธรรมรังษี
พระใบฎีกา กาพล วัดดอกแดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวรคุณพิพัฒน์
พระครูสมมิตร วัดโพธิ์ทองเจริญ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูโพธิสุวรรณวัฒน์
เจ้าอธิการประพันธ์ วัดสันต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูโสภณจริยาภิรัต
พระมหาบุญธรรม ๔ ประโยค วัดป่าลาน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูพิมลสุตากร
พระมหาอิสรเชษฐ์ ๔ ประโยค วัดสว่างเพชร จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวชิรสุตคุณ
พระสมุห์ สุระ วัดพระธาตุจอมแตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวิสุทธิเจติยาภิบาล
พระใบฎีกา สมชาย วัดดอนเจียง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูอรรถการวิสิฐ
พระปลัด ประเสริฐ วัดหนองก๋าย จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูไพสิฐธรรมโชติ
พระอธิการนวพล วัดศรีทรายมูล จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุจิตเมธาภรณ์
พระอธิการวิรัตน์ วัดห้วยส้าน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูอดุลสิทธิวัฒน์
พระอธิการฉัตรชัย วัดแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูศุภชัยธัช
พระสมุห์ อานันต์ วัดทาน้างาม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูกัลยาณกิจจานันท์
พระสมุห์ สุคา วัดต้นรุง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูถาวรสุวรรณวัตร
พระครูสังฆรักษ์ กฤษดา วัดท่าสะแล จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุเมธกิตติสุนทร
พระสมุห์ ศิริชัย วัดสันผักหละ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูกันตชัยสิทธิ์
พระสมุห์ นคร วัดศรีสว่าง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูประภาตกิจจานุยุต
พระอธิการโยธิน วัดเจริญราษฎร์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูประดิษฐ์พัฒนสาร
พระมหาณัชภพ ๔ ประโยค วัดร้องสร้าน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุตภัทรกิตติ์
พระครูวินัยธร ธงชัย วัดม่วงพี่น้อง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุทธิชัยธัช
พระมหาจรัล ๔ ประโยค วัดมะขุนหวาน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวิจิตรสุตาภรณ์
พระอธิการอานนท์ วัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูโอภาสชัยวัฒน์
พระปลัด ทวีชัย วัดท่าต้นแหน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูประโชติจารุวรรณ
พระอธิการสังวาลย์ วัดดอนชื่น จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูมานัสสุทธิกร
พระอธิการนพดล วัดหลวงฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูพิสุทธิ์ศีลขันธ์
พระอธิการทวน วัดหล่ายแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุจิณรัตนาลังการ
เจ้าอธิการศราวุฒิ วัดสถิตบุญวาส จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสถิตบุญญาวาส
พระอธิการถวัลย์ วัดบ้านเหล่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวิบูลกิตติสาร
พระใบฎีกา ยุทธนา วัดน้าริน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูประจักษ์ศีลานุยุต
พระครูปลัด นิคม วัดบ้านจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูจันทรกิจจารักษ์
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๔๓๕. พระครูปลัด สมพร วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
พระครูไพบูลย์พัฒนาทร
๔๓๖. พระปลัด อภิชา วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูปิยธนาทร
๔๓๗. พระครูวินัยธร กฤษดา วัดป่าน้าริน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสาทรกิตติยากร
๔๓๘. พระปลัด สาม วัดป่าดอยพระเจ้า จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูถาวรวรคุณ
๔๓๙. พระสมุห์ จานงค์ วัดป่าดอยกุสุม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูปุญญนันทคุณ
๔๔๐. พระมานิจ วัดโรงธรรมสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุนทรธรรมมานิต
๔๔๑. พระมหาณฐพจน์ ๔ ประโยค วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดลาพูน เป็น พระครูวิธานเจติยานุกิจ
๔๔๒. พระครูวินัยธร อุดม วัดช้างสี จังหวัดลาพูน เป็น พระครูโกวิทอุดมสาร
๔๔๓. พระครูใบฎีกา บุญมา วัดกอข่อย จังหวัดลาพูน เป็น พระครูวีรบุญญาคม
๔๔๔. พระครูสมุห์ พงษ์ศักดิ์ วัดพญาผาบ จังหวัดลาพูน เป็น พระครูสถาพรธรรมรัต
๔๔๕. พระอธิการสุทธิพงษ์ วัดพานิชสิทธิการาม จังหวัดลาพูน เป็น พระครูประดิษฐ์สิทธิการ
๔๔๖. พระอธิการอนุพันธ์ วัดต้นแก้วอธิวราราม จังหวัดลาพูน เป็น พระครูรัตนสิริวัฒน์
๔๔๗. พระใบฎีกา อนุชา วัดพระเจ้าต้นหลวง จังหวัดลาพูน เป็น พระครูมหาพุทธาภิรักษ์
๔๔๘. พระอธิการสามารถ วัดแม่แนต จังหวัดลาพูน เป็น พระครูสุชาติพัฒนคุณ
๔๔๙. พระสมุห์ ธรรม วัดแม่หว่างต้นผาง จังหวัดลาพูน เป็น พระครูวิทิตธรรมานุกูล
๔๕๐. พระอธิการสุธี วัดทาป่าเปา จังหวัดลาพูน เป็น พระครูพัฒนการโกศล
๔๕๑. พระอธิการศิริชัย วัดแม่ปันเดง จังหวัดลาพูน เป็น พระครูธารงชัยเดช
๔๕๒. พระครูสมุห์ สงกรานต์ วัดปากกอง จังหวัดลาพูน เป็น พระครูวิจิตรวุฒิกร
๔๕๓. พระปลัด ดุสิต วัดป่าธรรมาภิรมย์ จังหวัดลาพูน เป็น พระครูดุสิตธรรมาภิรมย์
๔๕๔. พระสมุห์ เกษม วัดน้ากัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น พระครูอนุสิฐเขมคุณ
๔๕๕. พระอธิการอภิภูพงษ์ วัดเมืองแปง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น พระครูอนุพัทธ์ถิรธรรม
๔๕๖. พระอธิการอภิชัย วัดสบหารเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น พระครูอนุสรณ์ชัยคุณ
๔๕๗. พระครูวิรัช วัดปางคาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น พระครูอนุกูลวิรัชกิจ
๔๕๘. พระครูปลัด จรัญ วัดถ้าพระ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น พระครูบรมธรรมจารี
๔๕๙. เจ้าอธิการแดง วัดตูมคา จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสถิตสุวรรโณภาส
๔๖๐. พระอธิการบุญมี วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุวรรณโพธิรัตน์
๔๖๑. พระอธิการเพชร วัดธรรมศิริบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุธรรมภัทรคุณ
๔๖๒. พระมหาทองดี ๓ ประโยค วัด โพธิ์ศรีราษฎร์บ ารุง จั งหวัด อุด รธานี เป็ น พระครู
สุตขันตยาภรณ์
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๔๖๓. พระอธิการอ้ม วัดนาสีนวลวราราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูประทีปปัญญาโสภิต
๔๖๔. พระอธิการฉัตรเวช วัดอรัญญาจันทาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอรัญจันทารักษ์
๔๖๕. พระอธิการปราโมทย์ วัดบัวระพา จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูบูรพาสารสุนทร
๔๖๖. พระใบฎีกา กรุณพล วัดบุญมาวาส จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุวรรณบุญสาร
๔๖๗. พระอธิการทองใบ วัดโนนชัยศิลป์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวิชิตชยานุวัฒน์
๔๖๘. พระอธิการศักดิ์ศรี วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุทธิประภากร
๔๖๙. เจ้าอธิการลาพอง วัดบุญสวาท จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูพิทักษ์ปุณณโชติ
๔๗๐. พระมหาสมัชชินทร์ ๓ ประโยค วัดป่าสันติธรรม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุตธรรมสานติ์
๔๗๑. พระอธิการคากอง วัดสระแก้ววราราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูรัตนวีราภรณ์
๔๗๒. พระอธิการสุกรรณ วัดสว่างบาเพ็ญผล จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูโอภาสธรรมวุฒิ
๔๗๓. พระมหาบาง ๕ ประโยค วัดสันติวนาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสิรินันทบรรหาร
๔๗๔. เจ้าอธิการทองพูน วัดโพธิ์ศรีสว่าง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูโอภาสกัลยาณวุฒิ
๔๗๕. พระอธิการมณี วัดสุวรรณวารี จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุวรรณรัตนาภิวัฒน์
๔๗๖. เจ้าอธิการสาเนา วัดจาปาสีหราช จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอดุลธรรมถาวร
๔๗๗. พระอธิการคาไสย์ วัดคอนสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูมงคลวิรุฬห์เขต
๔๗๘. เจ้าอธิการมงคล วัดเกาะเกษวาริการาม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูกิตติวรพิพัฒน์
๔๗๙. พระอธิการสมควร วัดราษฎร์สามัคคี จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุธรรมกิตติวิธาน
๔๘๐. พระอธิการปัญญา วัดทุ่งสว่างวราราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูธารงกิตติคุณ
๔๘๑. พระมหาวิชัย ๓ ประโยค วัดสุวรรณชัย จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุตสุวรรณาภรณ์
๔๘๒. พระอธิการวัชรชัย วัดจันทราราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูปิยสีลานุวัตร
๔๘๓. พระอธิการวิศิษฐ์ วัดโพธิ์ทองวนาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูประสิทธิ์กัลยาณวัตร
๔๘๔. เจ้าอธิการขวัญชัย วัดแก้วอินทราราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูรัตนธรรมคุณ
๔๘๕. พระอธิการมาย วัดอัมพวัน จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอัมพวันวรธรรม
๔๘๖. พระอธิการประยุทธ วัดเขาทองคา จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูปภัศร์สุวรรณบรรพต
๔๘๗. พระอธิการบุดดี วัดจอมพล จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูกิตติพุฒิสาร
๔๘๘. พระอธิการสมพาน วัดราษฎร์สามัคคีธรรม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุธรรมธโรภาส
๔๘๙. พระอธิการสุริยา วัดราษฎร์บารุง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูพิสิฐธรรมภาณ
๔๙๐. พระอธิการจันมี วัดจันทประสิทธาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูประสิทธิ์จันทคุณ
๔๙๑. พระอธิการประดิษฐ์ วัดกู่แก้วรัตนาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูรัตนธรรมประสิทธิ์
๔๙๒. พระครูปลัด จันทร์หอม ๓ ประโยค วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี
เป็น พระครูเมธีธรรมนิติ
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๔๙๓. พระครูสังฆรักษ์ สมจิตร วัดป่าดารงธรรม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวิจิตรธรรมโชติ
๔๙๔. พระอธิการชัยวัฒน์ วัดศิริมงคล จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูชัยวัฒโนดม
๔๙๕. พระอธิการชาญวิทย์ วัดป่ามัชฌิมวงศ์รตนาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวิมลปัญโญภาส
๔๙๖. พระอธิการสายันต์ วัดป่านาดี จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูจันทรศีลคุณ
๔๙๗. พระบวร วัดป่ากัลยาณมิตร จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูบวรธรรมชัย
๔๙๘. พระสุเทพ วัดดอนคา จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวินัยสารวิมล
๔๙๙. พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์ ๔ ประโยค วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย
เป็น พระครูปริยัติโสภณวัฒน์
๕๐๐. พระปลัด อภิชัย วัดป่าโพธิปัญญาราม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูปัญญาโพธิเขต
๕๐๑. พระอธิการสมควร วัดศรีสมพร จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสุนทรสถิต
๕๐๒. พระครูสังฆรักษ์ จิตรกร วัดอุดมมหาวัน จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูอุดมวรรณวิจิตร
๕๐๓. พระมหาคาตัน ๓ ประโยค วัดโพธิยาราม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูปริยัติโพธิพิสัย
๕๐๔. พระอธิการขรรชัย วัดศรีเกิด จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูวิจักษ์วรธรรม
๕๐๕. พระประดิษฐ์ วัดท่าลี่ศรีสะอาด จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสุทธิกิจจาภินันท์
๕๐๖. พระอธิการโสภา วัดหนองเค็ม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูรัตนวชิรโสภณ
๕๐๗. พระอธิการวิทยา วัดโนนสวรรค์ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูรัตนธรรมโกวิท
๕๐๘. เจ้าอธิการสมบัติ วัดศิริธรรมาราม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูปัญญาธรรมาภิรักษ์
๕๐๙. พระมหายศสรัลล์ ๔ ประโยค วัดจาปาทอง จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์
๕๑๐. พระอธิการขจรเกียรติ วัดทุ่งสว่างอารมณ์ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูวิจิตรกิตโยภาส
๕๑๑. พระอธิการธนงศักดิ์ วัดป่าวังบัวบาน จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูปทุมสราพิทักษ์
๕๑๒. พระใบฎีกา ชัยพิพัฒน์ วัดนาโพธิ์ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูพิพัฒนธรรมาจาร
๕๑๓. พระราเชนทร์ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูพิศาลสารบัณฑิต
๕๑๔. พระมหาตะวัน ๓ ประโยค วัดป่ามุจลินทาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูปริยัตินาคนิวิฐ
๕๑๕. พระอธิการชัยวัฒน์ วัดอรัญญวาสี จังหวัดเลย เป็น พระครูอรัญธรรมวัตร
๕๑๖. พระอธิการปราโมทย์ วัดไทรทอง จังหวัดเลย เป็น พระครูธีรธรรมนิวิฐ
๕๑๗. พระอธิการสุพิศ วัดถ้าผาใหญ่ จังหวัดเลย เป็น พระครูบรรพตธรรมรักขิต
๕๑๘. พระอธิการประมวล วัดสังคมวิทยาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูโกวิทธรรมวิธาน
๕๑๙. พระอธิการอรุณ วัดศรีสมชาติ จังหวัดเลย เป็น พระครูบรรพตวิสุทธิรังษี
๕๒๐. พระอธิการสุภาพ วัดแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดเลย เป็น พระครูปฏิภาณมัญจารักษ์
๕๒๑. พระมหานันทพงศ์ ๔ ประโยค วัดป่าศรีภูทอก จังหวัดเลย เป็น พระครูปริยัตินันทวิสุทธิ์
๕๒๒. พระอธิการจาลอง วัดไพศาลศักดาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูไพศาลขันตยาภิรักษ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๒๓.
๕๒๔.
๕๒๕.
๕๒๖.
๕๒๗.
๕๒๘.
๕๒๙.
๕๓๐.
๕๓๑.
๕๓๒.
๕๓๓.
๕๓๔.
๕๓๕.
๕๓๖.
๕๓๗.
๕๓๘.
๕๓๙.
๕๔๐.
๕๔๑.
๕๔๒.
๕๔๓.
๕๔๔.
๕๔๕.
๕๔๖.
๕๔๗.
๕๔๘.
๕๔๙.
๕๕๐.
๕๕๑.
๕๕๒.
๕๕๓.

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พระอธิการสมัย วัดจอมพล จังหวัดเลย เป็น พระครูมงคลธรรมนาท
เจ้าอธิการสมจิตต์ วัดเมืองตูมธรรมาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูสุจิตธรรมพิทักษ์
พระสมุห์ อภิชาติ วัดสหมิตรวนาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูอดิสัยภัทรวิมล
พระอธิการศิวเมศวร์ ๖ ประโยค วัดศรีชมชื่น จังหวัดเลย เป็น พระครูศรีภัทรวิมล
พระปลัด อานาจ วัดเทพจันดารา จังหวัดเลย เป็น พระครูอดิสัยเดชาภิวัฒน์
พระครูสมุห์ นิรุต วัดป่าจริยธรรม จังหวัดเลย เป็น พระครูจริยสารธรรม
พระครูสังฆรักษ์ รุ่งเจริญ วัดใหม่ศรีชมภู จังหวัดเลย เป็น พระครูไพศาลธรรมประทีป
เจ้าอธิการบัวพันธ์ วัดนาคหงษา จังหวัดเลย เป็น พระครูสุธรรมนาคนิวิฐ
พระครูปลัด ประสาน วัดวินัยสังวร จังหวัดเลย เป็น พระครูสังวรยติวัตร
พระอธิการหมุน วัดชัยนาม จังหวัดเลย เป็น พระครูอดิเขตวรคุณ
พระมหาอาวุธ ๔ ประโยค วัดเนรมิตวิปัสสนา จังหวัดเลย เป็น พระครูปริยัติปัญญานุกูล
เจ้าอธิการสุวิชา วัดจอมทองสามัคคี จังหวัดเลย เป็น พระครูอดิสัยกันตศีล
พระครูใบฎีกา โอภาส วัดวุฒิสมานชัย จังหวัดเลย เป็น พระครูสมานชัยวุฒิ
พระอธิการนิยมชัย วัดพรมดีสามัคคี จังหวัดเลย เป็น พระครูปัญญาชยานุสิฐ
พระสมุห์ ณัฐพงษ์ วัดถ้าผาฝาง จังหวัดเลย เป็น พระครูจันทรธรรมโสภิต
พระสมุห์ วินัย วัดป่าห้วยปลาดุก จังหวัดเลย เป็น พระครูพิสุทธิศีลคุณ
พระปลัด อดุล วัดป่าม่วงไข่ จังหวัดเลย เป็น พระครูอดุลธรรมญาณ
พระมหาสมคิด ๓ ประโยค วัดปวิเวการาม จังหวัดเลย เป็น พระครูสิทธิการโสภณ
พระอธิการเกรียงศักดิ์ วัดป่าบูรพาราม จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูบูรพาภัทรคุณ
พระอธิการประพัตร วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูวิมลขันตยานุรักษ์
พระปลัด ประพัตร วัดโพธิ์ศรี จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูโพธิธรรมปภัศร์
พระอธิการมนตรี วัดศรีแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสุภัทรรัตนคุณ
พระอธิการบุญเลี้ยง วัดสุวรรณวิสุทธาราม จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูวิสุทธิสุวรรณวัฒน์
พระอธิการเพ็ง วัดเทพพิทักษ์ จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูพิทักษ์พุฒิคุณ
พระสมุห์ ประทักษ์ วัดศรีชมชื่น จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูวิจักษ์ธรรมรัต
พระปลัด รักเกียรติ วัดโพธิ์คา จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูกิตติโพธิรัต
พระอธิการคาเพลิน วัดศรีแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูพุฒิธรรมรัต
พระสมุห์ วรรณา วัดศิริมังคละ จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสุธรรมกาญจโนภาส
พระอธิการสมจิตร วัดจอมแจ้ง จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูกิตติสมณคุณ
พระมหาสุริยา ๔ ประโยค วัดโนนวิเวก จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสุตเมธาภิวัฒน์
พระใบฎีกา สัมฤทธิ์ วัดศรีโพธิ์ชัย จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสุโพธิชยาภิรักษ์
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๕๕๔. พระครูปลัด กัณหา วัดคามวาสี จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูพิมลศีลาภรณ์
๕๕๕. พระอธิการสยามพร วัดป่าภูไทสามัคคี จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสังวรธรรมธารี
๕๕๖. พระอธิการสมบูรณ์ วัดโนนคูณ จังหวัดหนองบัวลาภู เป็น พระครูไพบูลย์สุทธิคุณ
๕๕๗. พระมหาสมร ๓ ประโยค วัดป่าโชติการาม จังหวัดหนองบัวลาภู เป็น พระครูปริยัติโชติการ
๕๕๘. เจ้าอธิการโฆรพ วัดพรหมวิหาร จังหวัดหนองบัวลาภู เป็น พระครูโฆสิตพรหมวิหาร
๕๕๙. พระอธิการสุพจน์ วัดศรีวิไล จังหวัดหนองบัวลาภู เป็น พระครูกิตติธรรมวิลาส
๕๖๐. พระอธิการประหยัด วัดพรสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลาภู เป็น พระครูสุจิตวราภรณ์
๕๖๑. พระอธิการณรงค์ วัดศรีวิลัย จังหวัดหนองบัวลาภู เป็น พระครูธารงคุณาธาร
๕๖๒. พระอธิการธงชัย วัดผาสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลาภู เป็น พระครูวิชัยจันทวงศ์
๕๖๓. พระอธิการสุวัณ วัดศิริชัยทรงธรรม จังหวัดหนองบัวลาภู เป็น พระครูวิชัยธรรมโสภณ
๕๖๔. พระอธิการวิชัย วัดทรงศิลา จังหวัดหนองบัวลาภู เป็น พระครูศีลจันโทภาส
๕๖๕. พระมหาสมหมาย ๓ ประโยค วัดศิริชัยเจริญ จังหวัดหนองบัวลาภู เป็น พระครูสุตชัยวัฒน์
๕๖๖. พระอธิการสมพร วัดโนนสะอาด จังหวัดหนองบัวลาภู เป็น พระครูสุจิตสารคุณ
๕๖๗. พระอธิการบุญมี วัดศิริทรงธรรม จังหวัดหนองบัวลาภู เป็น พระครูสุธรรมบุญญาภรณ์
๕๖๘. เจ้าอธิการบัณฑิต วัดป่าทรัพย์อนันต์ จังหวัดหนองบัวลาภู เป็น พระครูสุธีวีรวัฒน์
๕๖๙. เจ้าอธิการพนมเทียน วัดป่าภูน้อย จังหวัดหนองบัวลาภู เป็น พระครูสุภัทรวีรวิทย์
๕๗๐. พระอธิการสุรินทร์ วัดป่าสายภูพาน จังหวัดหนองบัวลาภู เป็น พระครูสุจิตรวีราภรณ์
๕๗๑. พระอธิการประมวล วัดป่าบ้านหนองด่าน จังหวัดหนองบัวลาภู เป็น พระครูสุนทรวีรโสภณ
๕๗๒. พระอธิการบรรจง วัดถ้าเทพานิมิต จังหวัดหนองบัวลาภู เป็น พระครูมงคลปัญญาวุธ
๕๗๓. พระอธิการโสภณ วัดบรมสมภรณ์ จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูสุธรรมขันตยาภรณ์
๕๗๔. พระมหาบุญช่วย ๓ ประโยค วัดศรีอุบล จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูสุตบุญพิทักษ์
๕๗๕. เจ้าอธิการยวน วัดปิยวาส จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูปิยวาสกิจจารักษ์
๕๗๖. พระมหาศุภวิชญ์ ๓ ประโยค วัดเทพนิมิต จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูสุตวิริยาลังการ
๕๗๗. พระอธิการบุญเพ็ง วัดสุเทพสุนทร จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูนิปุณจิตสังวร
๕๗๘. เจ้าอธิการอุด ม วัด เซกาเจติยาราม พระอารามหลวง จังหวัด บึงกาฬ เป็ น พระครู
เกษมเจติยานุรักษ์
๕๗๙. เจ้าอธิการเฉลียว วัดศรีบุญเรือง จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูสุธรรมคุณาภรณ์
๕๘๐. พระอธิการประเสริฐ วัดสันกาแพงแก้ว จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูประภากรรัตนโชติ
๕๘๑. พระอธิการโยธินร์ วัดศรีทรงธรรม จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูสุจิณธรรมวิสุทธิ์
๕๘๒. พระอธิการโสภณ วัดถ้าพวง จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูสุนทรวิหารคุณ
๕๘๓. พระอธิการสุพจน์ วัดป่าชัยพร จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูสุพจนวรคุณ
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๕๘๔. พระอธิการตึ๋ง วัดป่าโสกก่าม จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูพิบูลธรรมจารี
๕๘๕. พระสมุห์ นิพล วัดสันติวนาวาส จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูวาทีธรรมวุฒิ
๕๘๖. พระอธิการอุทัย วัดถ้าฆ้อง จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูพิสุทธิโรจนธรรม
๕๘๗. พระอธิการทองใบ วัดดานสันติธรรม จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูสุวรรณธรรมประทีป
๕๘๘. พระมหาสุน ทร ๓ ประโยค วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น เป็ น
พระครูสุตสารวิสุทธิ์
๕๘๙. พระมหาโกวิทย์ ๔ ประโยค วัดนาถวนาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุตสารโสภิต
๕๙๐. พระอธิการสุพัตร์ วัดป่าอดุลยาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูอดุลสารนิเทศ
๕๙๑. พระครูใบฎีกา เสรี วัดมณฑป จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูพุฒิสารคุณ
๕๙๒. พระอธิการวิจิตร วัดป่าธรรมวัฒน์ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูปภัสร์ธรรมวัฒน์
๕๙๓. พระพิชสุกัณฑ์ วัดจอมแจ้ง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุวรรณธรรมานุกิจ
๕๙๔. พระอธิการพิชัย วัดบ้านหัวหนอง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูประโชติรัตนสาร
๕๙๕. พระสมุห์ สญชัย วัดทุ่งสว่าง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสถาพรธรรมานุกูล
๕๙๖. พระอธิการเกียรติชัย วัดศิลาลาโจด จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูกิตติเมธาภรณ์
๕๙๗. พระอธิการธนันพัชร์ วัดประดู่ทอง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุภัทรบุญญาภรณ์
๕๙๘. พระอธิการสุดใจ วัดสว่างโนนโพธิ์ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโพธิพิพัฒนคุณ
๕๙๙. พระมหาอรชุน ๔ ประโยค วัดบัวระพา จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูปริยัติบุรพศาสน์
๖๐๐. พระอธิการทองคา วัดบึงพลาญชัย จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุจิณธรรมธาดา
๖๐๑. พระอธิการบุญเกิด วัดคาจันทราราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุวรรณจันทาภิมณฑ์
๖๐๒. พระอธิการปิยณัฐ วัดจาปา จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูพิศาลจันโทภาส
๖๐๓. พระใบฎีกา โชติ วัดศิริชัยมงคล จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูพิสิฐสารานุกูล
๖๐๔. พระสมุห์ จาปา วัดศรีไพรวรรณ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูปภัสร์ธรรมนิเทศ
๖๐๕. พระอธิการสมศักดิ์ วัดอุดรมีชัย จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูอุดรธรรมสถิต
๖๐๖. พระอธิการบุญเที่ยง วัดสว่างทุ่งน้อย จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูอดุลบุญวัฒน์
๖๐๗. พระอธิการประสิทธิ์ วัดนิโรธาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูนิโรธสิทธิคุณ
๖๐๘. พระอธิการอังชัญ วัดดงสะคร่าน จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูบรรพตธรรมานันท์
๖๐๙. พระอธิการหุ่ม วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูไพโรจน์วุฒิสาร
๖๑๐. พระอธิการใบ วัดศิริมงคล จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูมงคลศาสนธรรม
๖๑๑. พระมหาโกศล ๓ ประโยค วัดหนองดู่ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุตสารสุนทร
๖๑๒. พระอธิการทองเลื่อน วัดพุทธาวาส จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุธรรมาภิสมัย
๖๑๓. พระอธิการทองพูน วัดแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุวรรณศิลาดล
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๖๑๔. พระอธิการพีระ วัดศรีชมภู จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวิริยธรากร
๖๑๕. พระอธิการมณี วัดศรีสะอาด จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูพิศาลสารคุณ
๖๑๖. พระอธิการธีระ วัดสระทอง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุวรรณสราลัย
๖๑๗. พระอธิการฎีกา วัดสุตาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุมนสารนิวิฐ
๖๑๘. พระอธิการประสิทธิ์ วัดสังข์ทอง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสังฆกิจบุญญากร
๖๑๙. พระปลัด อ้วน วัดโพธิ์ศรี จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโพธิวรานุกิจ
๖๒๐. พระอธิการศักดิ์สิทธิ์ วัดทรงศิลา จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุภัทรสารประสิทธิ์
๖๒๑. พระสวาท วัดป่าอริยวงศ์ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวิจิตรปัญญาสารคุณ
๖๒๒. พระอธิการเมฆ วัดฝางศรีงามราษฎร์ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวิบูลปัญญาสารโสภณ
๖๒๓. พระอธิการสุนันท์ วัดทรัพย์เจริญ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูนนทธรรมสาร
๖๒๔. พระอธิการสุรชัย วัดป่าหนองไฮ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวีรสารสุนทร
๖๒๕. พระอธิการสง่า วัดป่าขันติธรรมวนาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสังวรธรรมสาร
๖๒๖. พระสมุห์ สายัญ วัดป่าหนองศาลา จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโกศลธรรมสาร
๖๒๗. พระอธิการสมศักดิ์ วัดเกาะเมตตา จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสารปัญญากร
๖๒๘. พระมหาไพฑูรย์ ๓ ประโยค วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม เป็น
พระครูสุตชยาทร
๖๒๙. พระครูใบฎีกา วรายุ วัดท่างาม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูโสภณสังวราภิวัฒน์
๖๓๐. พระอธิการสังวรณ์ วัดปทุมวนาราม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูปทุมสังฆกิจจาทร
๖๓๑. พระอธิการเคน วัดดอนพัฒนาราม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูมงคลพัฒนาทร
๖๓๒. พระอธิการทองใบ วัดโพธิ์ชัยนิมิต จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสุวรรณกันตศีล
๖๓๓. พระอธิการสนม วัดโนนจาน จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวิจิตรวุฒิสาร
๖๓๔. พระอธิการไมตรี วัดโคกแปะ จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวิศิษฎ์กิตติสาร
๖๓๕. พระอธิการประสิทธิ์ วัดโคกใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวิสารทสิทธิคุณ
๖๓๖. พระครูใบฎีกา เอี่ยม วัดป่าสรญาณมุนี จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวิมลธรรมสุนทร
๖๓๗. พระอธิการเสรี วัดโคกกลาง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสุธรรมโคจรคุณ
๖๓๘. พระอธิการถนอม วัดวุฒิวราราม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวุฒิคุณสุนทร
๖๓๙. พระครูสังฆรักษ์ สมพร วัดป่าดอนเปลือย จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูศีลวัตรประภากร
๖๔๐. พระอธิการผาย วัดพุทธไชยาราม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูพุทธิสารชยากร
๖๔๑. พระมหาก้ อ งเกี ย รติ ๕ ประโยค วั ด เชี ย งยื น จั ง หวั ด มหาสารคาม เป็ น พระครู
สิริปัญญาภิวัฒน์
๖๔๒. พระอธิการศักดิ์ศรี วัดหัวหนองคู จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวิเศษสารกิจ
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๖๔๓. พระอธิการทวี วัดดงน้อย จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสรภาณโกวิท
๖๔๔. พระอธิการวีระชัย วัดน้าเที่ยง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูประภัศร์วิริยคุณ
๖๔๕. พระอธิการหัด วัดโสกกาว จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวุฒิสารโกศล
๖๔๖. พระอธิการโกศล วัดเกาะแก้วโกสุม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูโกศลปัญญาภรณ์
๖๔๗. พระอธิ ก ารมหิ ด ล วั ด สถานสงเคราะห์ ค นชรา จั งหวั ด มหาสารคาม เป็ น พระครู
สุนทรปัญญาโชติ
๖๔๘. พระอธิการชม วัดสว่างประทุม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูปทุมธรรมประโชติ
๖๔๙. พระอธิการไวยกรณ์ วัดมหามัจฉาราม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูฐานิสร์คุณากร
๖๕๐. พระอธิการคาปลิว วัดโพธิ์ศรีสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูโพธิ์ศรีธรรมบาล
๖๕๑. พระอธิการสุขสันต์ วัดชัยประชาราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุจิณประชาธรรม
๖๕๒. พระมหาเจริญชัย ๓ ประโยค วัดศรีสมสนุกบ้านคุย จังหวัด กาฬสินธุ์ เป็น พระครู
สุตจันทสารคุณ
๖๕๓. พระอธิการปัน วัดสุทธาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุทธิธรรมวุฒิ
๖๕๔. พระอธิการชลิต วัดสวนโคก จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูกมลธรรมาธร
๖๕๕. พระอธิการทองแดง วัดสว่างโพธิ์ศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูกมลธรรมานันท์
๖๕๖. พระอธิการประยุทธ วัดสว่างคงคา จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูถาวรธรรมวิภัช
๖๕๗. พระมหานะรงฤทธิ์ ๔ ประโยค วัดสว่างหัวนาคา จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูปริยัติชยาทร
๖๕๘. พระมหาล าพั น ธ์ ๓ ประโยค วั ด กั ล ยาณบริ ห าร จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เป็ น พระครู
สุตกัลยาณวัฒน์
๖๕๙. พระอธิการลี วัดอุทัยธาราม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูมงคลอุทัยธรรม
๖๖๐. พระอธิการพรพิทักษ์ วัดโพธิ์ชัยปฐมพร จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูโพธิ์ชัยธรรมพิทักษ์
๖๖๑. พระประดับ วัดหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูปทุมกิจจานุวัตร
๖๖๒. พระมหาธีรวัฒน์ ๔ ประโยค วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูปริยัตยาภรณ์
๖๖๓. พระอธิการอนันต์ วัดสองห้อง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูพิสุทธิ์ศีลวัตร
๖๖๔. พระครูปลัด ปัญญา วัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูวิจิตรปัญญาโกศล
๖๖๕. พระอธิการสาเนียง วัดป่าดงบัง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูกิตติธรรมธารี
๖๖๖. พระอธิการวิญญู วัดป่าสันติวาสอินทาราม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูคัมภีรธรรมสุนทร
๖๖๗. พระอธิการภูวนาถ วัดเทพญาณนิมิต จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูธรรมวรากร
๖๖๘. พระอธิการประสพ วัดป่าดงเย็นวราราม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูจันทรวรรณาภรณ์
๖๖๙. เจ้าอธิการทิเวช วัดไตรรังสฤษฎ์รักขิตวัน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวิศิษฎ์วนากร
๖๗๐. พระอธิการสุวิทย์ วัดอัมพวัน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอัมพวันสิริวัฒน์
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๖๗๑. พระมหาทวีศักดิ์ ๓ ประโยค วัดบ้านเปลือยใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุตจริยานุกูล
๖๗๒. เจ้าอธิการจันทา วัดเสลภูมิวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวิชิตเสลคุณ
๖๗๓. เจ้าอธิการเศรษฐสิริ วัดชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูชัยมงคลพิพัฒน์
๖๗๔. พระอธิการบุญมา วัดศรีบุญเรือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูรังสีเสลคุณ
๖๗๕. พระอธิการประยงค์ วัดบ้านขวาว จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปัญญาสารธาร
๖๗๖. พระมหาเมตตา ๓ ประโยค วัดทุ่งสามัคคี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุตสารสังวร
๖๗๗. พระอธิการสุวิท วัดป่ายางเครือ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุธรรมเดชาธร
๖๗๘. พระอธิการสุภาพ วัดหนองแคน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูจักธรรมวรคุณ
๖๗๙. พระอธิการประดิษฐ์ วัดใหม่สุขสมบูรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวิบูลกิตติสาร
๖๘๐. พระอธิการวิเชียร วัดสระเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูเกษตรสราภิรักษ์
๖๘๑. พระอธิการสุวัจน์ วัดโพธิ์ศรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโพธิธรรมพิพัฒน์
๖๘๒. พระอธิการบุญถัน วัดมิ่งกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูมัชฌิมธรรมวิภัช
๖๘๓. พระอธิการปรีชา วัดค่ายเสรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวิจักษ์วราธิคุณ
๖๘๔. พระอธิการร่วง วัดศิริมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวิโรจน์มงคลวัตร
๖๘๕. พระอธิการยงยุทธ วัดขุนเทหนองสิม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวิสุทธิ์พันธกิจ
๖๘๖. พระใบฎีกา นิคม วัดสระปทุม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุภัทรปทุมานุกิจ
๖๘๗. พระอธิการอมรรัตน์ วัดหนองมะเขือ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุธรรมรัตนวิมล
๖๘๘. พระอธิการทศพล วัดเหนือสูงยาง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวิมลสราธิคุณ
๖๘๙. พระอธิการประเทือง วัดโพธิ์ศรีพุทธิคุณ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโพธิสารรักษา
๖๙๐. พระอธิการบารุง วัดบ้านหนองแสบง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวาปีจันทวงศ์
๖๙๑. พระอธิการปรีชา วัดโนนสูง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปัญญาวรานุรักษ์
๖๙๒. พระอธิการพุ่ม วัดสุขสวัสดิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูพุฒิวรรณาภรณ์
๖๙๓. เจ้าอธิการไพรัตน์ วัดเหนือพระเจ้า จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูไพโรจน์สีลสังวร
๖๙๔. พระอธิการวาสนา วัดเหล่าคาไฮ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวิสุทธิ์สมาจาร
๖๙๕. พระครูสังฆรักษ์ ไชยรัตน์ วัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูชัยรัตนากร
๖๙๖. พระปลัด วรชัย วัดบ้านจอมพล จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสถาพรวีรวัฒน์
๖๙๗. พระอธิการวันเพ็ญ วัดป่าหนองเม็ก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูจิตตสังวรธรรม
๖๙๘. พระอธิการสมศรี วัดป่าศรีโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปทุมธรรมสุนทร
๖๙๙. พระครูวินั ยธร บัวผัน วัด มหาวนาราม พระอารามหลวง จังหวัด อุบลราชธานี เป็น
พระครูสารกิจจานุกูล
๗๐๐. พระอธิการบุญมี วัดขี้เหล็กใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลวชิราภรณ์
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พระอธิการทม วัดป่าแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูกิตติธรรมประโชติ
พระครูธรรมธร เที่ยง วัดท่างอย จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอดุลวุฒิสาร
พระปลัด บุญมาก วัดบ้านแค จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลสิกขการ
พระใบฎีกา บุญสัว วัดผาสุการาม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูเกษมรัตโนบล
เจ้าอธิการสาราญ วัดบ้านชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลศาสนการ
พระอธิการสมาน วัดกวางคา จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลวัชโรภาส
พระอธิการสมาน วัดนาซาว จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลปรีชากร
พระอธิการสมัย วัดหนองแฝก จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลสราภรณ์
พระอธิการประสิทธิ์ วัดสงยาง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูปัญญาวชิโรบล
พระอธิการกิตติวงษ์ วัดยางเทิง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลจิตสังวร
เจ้าอธิการสมศักดิ์ วัดป่าศรีทองวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูเกษมวโรบล
พระอธิการประศาสตร์ วัดเรืองบุญ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูปภัศร์วโรบล
พระอธิการหนูจัน วัดเอี่ยมวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูพิมลวนาภิรักษ์
พระอธิการเชื่อม วัดป่าศรีอุดมธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูมงคลธรรมพิบูล
พระมหาคาใส ๓ ประโยค วัดคายาง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุตธรรมพิบูล
พระอธิการวิรัตน์ วัดหนองสาราญ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูนิวิฐธรรมพิบูล
พระอธิการสมจิตร วัดโพธิ์สง่า จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูมงคลโพธานุวัตร
พระอธิการทองลา วัดป่าดงหอย จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลกาญจนวัฒน์
พระอธิการสุตัน วัดป่าพุทธญาณ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสถิตวโรบล
พระสมุห์ ภิรมย์ วัดสว่างอารุณ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลรัตนวิมล
พระอธิการบุญจันทร์ วัดหนองแฝก จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุคนธ์เขมคุณ
พระอธิการสุบรรณ วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูมงคลภัทโรบล
พระอธิการสุรพงษ์ วัดหนองแสงน้อย จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลสุวรรณประดิษฐ์
พระอธิการบ่าย วัดโนนสูง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลศาสนวิจิตร
พระอธิการสุดใจ วัดสันติสุข จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวิบูลสุนทโรบล
พระอธิการบุญมี วัดวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูประโชติจันทโรบล
พระอธิการพิพัฒน์พงษ์ วัดโคกสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูพิสุทธิ์พัฒโนบล
พระอธิการหัดธา วัดอาเลา จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลจิตตาภิรม
พระอธิการสาราญ วัดถ้าน้าทิพย์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลวรบรรพต
เจ้าอธิการจาเริญ วัดบุญธิศาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสาทรพัฒโนบล
เจ้าอธิการอ่อนจันทร์ วัดโนนสวาง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูชาครภัทโรบล
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๗๓๒. พระอธิการสังเวียน วัดอฏวีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสังวรรัตโนบล
๗๓๓. พระมหาแสง ๔ ประโยค วัดดอนยูง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูปริยัติวโรบล
๗๓๔. เจ้าอธิการณัฐพล วัดหัวสะพาน จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลพลากร
๗๓๕. พระอธิการโกสีย์ วัดหนองแล้ง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลสราภิรักษ์
๗๓๖. เจ้าอธิการบุญอุ้ม วัดป่าคาไฮน้อย จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลอรรถากร
๗๓๗. พระอธิการแสง วัดโนนหนองไฮ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลวรประโชติ
๗๓๘. พระมหาสัญญา ๔ ประโยค วัดสุมังคลาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลกิจโกศล
๗๓๙. เจ้าอธิการหนูชิต วัดประชาพิทักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวิมลอุปลาทร
๗๔๐. พระอธิ ก ารบุ ญ โฮม วั ด ป่ าพระเจ้ า ใหญ่ ธ าตุ ลุ่ ม จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เป็ น พระครู
สุนทรปทุมโชติ
๗๔๑. พระอธิการรพีพล วัดภูเขาแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูไพโรจน์วโรบล
๗๔๒. พระอธิการเปลื้อง วัดสร้างเรือง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูมงคลวราธิมุต
๗๔๓. พระอธิการขจรศักดิ์ วัดยางกุด จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุภัทรกิจวิธาน
๗๔๔. พระอธิการเสาร์ วัดกงพาน จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูจักรธรรมสถิตย์
๗๔๕. พระอธิการศรี วัดป่าหนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูมงคลธรรมประภาต
๗๔๖. พระอธิการฉวี วัดลือชัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูอุโฆสกันทรธรรม
๗๔๗. พระอธิการเวียงกัน วัดบ้านเขวา จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูกันทรจันทวงศ์
๗๔๘. พระอธิการทองใส วัดกระเดา จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูรังสีโชติธรรม
๗๔๙. พระอธิการคาภา วัดบ้านเชือก จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูมงคลศุภาจาร
๗๕๐. พระอธิการยนตร์ตระการ วัดป่าธรรมวิเวก จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูพิสณฑ์สันติธรรม
๗๕๑. พระอธิการสถิตย์ วัดโนนแสนสุข จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูประภัศร์ธรรมวิบูล
๗๕๒. พระสมุห์ จิระวัฒน์ วัดขนาเก่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูพิศาลอาจารคุณ
๗๕๓. พระมหาสุขสัญญา ๕ ประโยค วัดโนนสาราญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสิริเขมคุณ
๗๕๔. พระอธิการคาภา วัดตาอุด จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูกิตติภัทราภิวัฒน์
๗๕๕. พระอธิการบัวสี วัดชาเขียน จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุภัทรปทุมกิจ
๗๕๖. พระอธิการผิว วัดกันทรอมอุดม จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูประทีปวีรคุณ
๗๕๗. พระอธิการจันทร์ วัดบ้านตูม จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูเกษมจันทวงศ์
๗๕๘. พระอธิการประกอบ วัดดอนหลี่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูปิยสีลานุยุต
๗๕๙. พระอธิการบุญจวน วัดบ้านหาด จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูมงคลธีรสาร
๗๖๐. พระอธิการเรือง วัดป่าพุทธศิลา จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูพุทธิธรรมประโชติ
๗๖๑. พระครูสมุห์ สายใจ สาโรงระวี จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุมนรัตนาภรณ์
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๗๖๒. พระอธิการดัส วัดหนองอีโต่ง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูฉันทธรรมานุศาสน์
๗๖๓. พระมหาธีรศักดิ์ ๔ ประโยค วัดโนนไหล่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูปริยัติธรรมาภินันท์
๗๖๔. พระอธิการสุวรรณ วัดสันติสุข จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสันติศีลคุณ
๗๖๕. พระปลัด สุระเกียรติ วัดบ้านโดด จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุจิตวรานุกูล
๗๖๖. พระปลัด นิคม วัดบ้านเกิ้ง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูจันทสีลานุกูล
๗๖๗. พระปลัด อานาจ วัดป่าอริยธรรม จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูเกษมสรธรรม
๗๖๘. พระอธิการฐาณุวัชร์ วัดป่าหนองซาไฮ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูกิตติภัทรธรรม
๗๖๙. พระยงยุทธ วัดป่าหนองโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูอุดมปัญญานุยุต
๗๗๐. พระอธิการโช วัดศรีชมชื่น จังหวัดนครพนม เป็น พระครูรัตนวิมลกิจ
๗๗๑. พระอธิการฉลาด วัดศรีบัวบาน จังหวัดนครพนม เป็น พระครูปทุมจันทโสภิต
๗๗๒. พระอธิการวิชัย วัดศรีบุญเรือง จังหวัดนครพนม เป็น พระครูสุจิณธรรมโฆษก์
๗๗๓. พระมหากมลชัย ๖ ประโยค วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครพนม
เป็น พระครูศรีพนมวรคุณ
๗๗๔. พระอธิการประยูร วัดดงป่ายูง จังหวัดนครพนม เป็น พระครูอรัญสังวรคุณ
๗๗๕. พระอธิการโพธิ์ วัดยางเดี่ยว จังหวัดนครพนม เป็น พระครูพิศาลธรรมาภินันท์
๗๗๖. เจ้าอธิการสุทธิรักษ์ วัดไตรภูมิ จงหวัดนครพนม เป็น พระครูสุทธิธรรมพิมล
๗๗๗. พระอธิการสมเดช วัดกลาง จังหวัดนครพนม เป็น พระครูพิบูลพัฒนเขต
๗๗๘. พระอธิการบุญพิศ วัดสุมงคล จังหวัดนครพนม เป็น พระครูพิพิธจิตตานุรักษ์
๗๗๙. พระครูปลัด ลือชัย วัดศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็น พระครูสุภัทรวิริยคุณ
๗๘๐. พระอธิการสงวน วัดนาเดื่อ จังหวัดนครพนม เป็น พระครูมงคลเขตตานุรักษ์
๗๘๑. พระอธิการทัศเทพ วัดโพนทอง จังหวัดนครพนม เป็น พระครูสุวรรณทัศนาธร
๗๘๒. พระอธิการประสงค์ วัดแสงอุทัยศิริพัฒนาราม จังหวัดนครพนม เป็น พระครูมงคลพัฒโนทัย
๗๘๓. พระอธิการใหล วัดศรีบุญเรือง จังหวัดนครพนม เป็น พระครูประภาตบุญญากร
๗๘๔. พระอธิการบัณฑิต วัดราชสีมา จังหวัดนครพนม เป็น พระครูรัตนโสภณวัฒน์
๗๘๕. พระอธิการประจินต์ วัดป่าธรรมานุสรณ์ จังหวัดนครพนม เป็น พระครูสุจิตธรรมโชติ
๗๘๖. พระมหามนูญ ๓ ประโยค วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดยโสธร เป็น พระครู
สุตเจติยานุกูล
๗๘๗. พระอธิการสมร วัดบูรพา จังหวัดยโสธร เป็น พระครูบูรพกิจบริรักษ์
๗๘๘. พระใบฎีกา ศรีสุวรรณ วัดดู่ทุ่ง จังหวัดยโสธร เป็น พระครูสุวรรณเขตตานุรักษ์
๗๘๙. พระอธิการประสงค์ วัดคาฮี จังหวัดยโสธร เป็น พระครูปัญญาพลาดิสัย
๗๙๐. พระมหาชินกร ๕ ประโยค วัดเวินชัย จังหวัดยโสธร เป็น พระครูสิริชัยสาทร
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๗๙๑. พระอธิการประเทือง วัดโพธาราม จังหวัดยโสธร เป็น พระครูวีรโพธาภิรม
๗๙๒. พระอธิการโกศัลย์ วัดโนนประทาย จังหวัดยโสธร เป็น พระครูพิมลธรรมทัต
๗๙๓. พระอธิการโสภณ วัดนาทม จังหวัดยโสธร เป็น พระครูโสภณเขตตานุรักษ์
๗๙๔. พระครูปลัด จาเนียร วัดบูรพารามใต้ จังหวัดยโสธร เป็น พระครูปริยัติบูรพาภิรักษ์
๗๙๕. เจ้าอธิการวิโรจน์ วัดพรหมวิหาร จังหวัดยโสธร เป็น พระครูกิตติวีรคุณ
๗๙๖. พระอธิการอุดร วัดศรีวีรวงศาราม จังหวัดยโสธร เป็น พระครูสุนทรวีรวงศ์
๗๙๗. พระอธิการสยามรัฐ วัดวรลาภูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร เป็น พระครูมงคลวีรวัฒน์
๗๙๘. พระปลัด พัฒนา วัดป่าศรัทธาธรรม จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูพิพัฒน์ศรัทธาธรรม
๗๙๙. พระอธิการชาติชาย วัดภูถ้าช้าง จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูนาคคุหาภิทักษ์
๘๐๐. พระอธิการบุญครอง วัดชัยเสกมงคล จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูขันติชัยสุนทร
๘๐๑. พระอธิการเกรียงเดช วัดธรรมรังษี จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูรังษีกิตติธรรม
๘๐๒. พระอธิการมานพ วัดขัวสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูมนูญกิจชยากร
๘๐๓. พระอธิการกิตติศักดิ์ วัดทรายทอง จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูพิสุทธิ์รัตนสุวรรณ
๘๐๔. เจ้าอธิการธวัช วัดวิเวกแสงธรรม จังหวัดอานาจเจริญ เป็น พระครูพิพิธจันโทภาส
๘๐๕. พระมหาสังคม ๖ ประโยค วัดนาผือ จังหวัดอานาจเจริญ เป็น พระครูศรีกิตติธรรมคุณ
๘๐๖. พระอธิการคาจันทร์ วัดศรีสว่าง จังหวัดอานาจเจริญ เป็น พระครูอินทวงศ์ประโชติ
๘๐๗. พระอธิการถนอม วัดศรีมณีวัน จังหวัดอานาจเจริญ เป็น พระครูรัตนวันพิทักษ์
๘๐๘. พระปลัด ศักดิ์ทวี วัดโพธิ์ศรี จังหวัดอานาจเจริญ เป็น พระครูโพธิวีรวงศ์
๘๐๙. พระอธิการจวง วัดคึมชาด จังหวัดอานาจเจริญ เป็น พระครูไพศาลธรรมกิตติ์
๘๑๐. พระอธิการทองอินทร์ วัดอรัญญไพศาล จังหวัดอานาจเจริญ เป็น พระครูไพศาลอรัญญาภรณ์
๘๑๑. พระมหาสุดใจ ๖ ประโยค วัดอัมพวัน จังหวัดอานาจเจริญ เป็น พระครูศรีกิตติคุณาธาร
๘๑๒. พระอธิการสุกัน วัดป่าศรัทธาสามัคคี จังหวัดอานาจเจริญ เป็น พระครูปราโมทย์ธรรมนาท
๘๑๓. พระครูปลัด ประพจน์ วัด บึง พระอารามหลวง จังหวัด นครราชสีมา เป็ น พระครู
ประภาตธรรมโกศล
๘๑๔. พระครูใบฎีกา พศิน วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา
เป็น พระครูกิจจาทรพิพัฒน์
๘๑๕. พระปลัด สุพจน์ วัดหนองไข่น้า จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวีรคุณสุนทร
๘๑๖. พระปลัด ดนัย ๓ ประโยค วัดท่ามะยม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูภาวนาสุตาธิคุณ
๘๑๗. พระอธิการทุเรียน วัดไชยมงคล จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวิชัยสิทธิคุณ
๘๑๘. พระมหาประทีป ๓ ประโยค วัดป่าบุ่งตะขบ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูกิตติสุตคุณ
๘๑๙. พระอธิการสมร วัดสาโรง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูคุณากรประสิทธิ์
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๘๒๐. พระอธิการไมล์ วัดสระพรวน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปัญญากิตติวิมล
๘๒๑. พระอธิการไกรพล วัดหนองกราด จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูไพโรจน์ธรรมโกศล
๘๒๒. พระอธิการประสิทธิ์ วัดหนองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสิทธิธรรมานุศาสน์
๘๒๓. พระมหาผล ๖ ประโยค วัดขาม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูศรีสุตธรรมพินิจ
๘๒๔. พระมหาณรงค์ ๔ ประโยค วัดตะกุด จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุตวีรวงศ์
๘๒๕. พระอธิการบุญเส็ง วัดบุญสถิตย์ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูบุญญากรสถิต
๘๒๖. พระมหาทองสุข ๓ ประโยค วัด กลางปั กธงชัย จังหวัด นครราชสีมา เป็น พระครู
ปริยัติชยานุกูล
๘๒๗. พระอธิการมานพ วัดหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพิพัฒน์สิทธิธรรม
๘๒๘. พระอธิการบุญมี วัดป่าหิมพานต์ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวรธรรมากร
๘๒๙. พระอธิการเบ้า วัดคุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวีรธรรมพินิต
๘๓๐. พระอธิการธนิต วัดใหม่หนองกก จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวรธรรมภิรัต
๘๓๑. พระอธิการสถิต วัดหนองยายเทียม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุมนธรรมสถิตย์
๘๓๒. พระอธิการวิรัส วัดสุขไพบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูไพบูลย์กิตยาภิรัต
๘๓๓. เจ้าอธิการธิติ วัดทองอ่อนสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพิพิธธรรมธาดา
๘๓๔. พระสมุห์ วินัย วัดทรายทอง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูอุดมสีลคุณ
๘๓๕. พระอธิการผอม วัดโคกสง่า จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวีรธรรมวงศ์
๘๓๖. พระสมุห์ ไสว วัดพุทธธรรมวิปัสสนา จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูธรรมคุณประโชติ
๘๓๗. พระปลัด วรเทพ วัดพิศาลคนาราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพิศาลพัฒนประสิทธิ์
๘๓๘. พระครูปลัด พจชง ๓ ประโยค วัดหินดาด จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูภาวนาสุตาลังการ
๘๓๙. เจ้าอธิการปริง วัดสระขี้ตุ่น จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวิมลกิจประภากร
๘๔๐. พระอธิการศรี วัดถนนหักน้อย จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูโกศลมงคลวิถี
๘๔๑. พระครูสังฆรักษ์ แฉล้ม วัดใหม่เจริญธรรม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูเกษมวัฒนคุณ
๘๔๒. พระอธิการสมพงษ์ วัดบ้านลุงตามัน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปรีชาวัฒนคุณ
๘๔๓. พระอธิการแตง วัดโนนหมัน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสถิตปัญญากร
๘๔๔. พระอธิการอุดม วัดกระเบือ้ งน้อย จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวิศิษฎ์ธรรมนาท
๘๔๕. พระบวรปกรณ์ วัดใหม่หนองบัวรี จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูไพโรจน์ธรรมานุกิจ
๘๔๖. พระอธิการประสาน วัดโสนันทาราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูโสภณเขมาภินันท์
๘๔๗. พระมหาสาธิต ๕ ประโยค วัดจันทนาราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสิริธรรมสาทร
๘๔๘. พระสมุห์ ประสิทธิ์ วัดเจริญสุข จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุภัทรสิทธานุวัตร
๘๔๙. พระอธิการสมคิด วัดวังวารี จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพิสุทธิ์สีลาจาร
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๘๕๐. พระใบฎีกา บุญยงค์ วัดหนองจรเข้หิน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพิสิฐสีลาจาร
๘๕๑. พระอธิการสุดใจ วัดท่าลี่ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุมนวัฒนคุณ
๘๕๒. พระอธิการวิชัย วัดสรศักดิ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูโสภณวีราคม
๘๕๓. พระประมวล วัดศรีบุญเรือง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปทุมบุญญานุกิจ
๘๕๔. พระอธิการสพจน์ ๓ ประโยค วัดบ้านแฝก จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุตธรรมวรากร
๘๕๕. พระมหาบุญมี ๓ ประโยค วัดป่าหวาย จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุตธรรมพินิต
๘๕๖. พระอธิการจตุรงค์ วัดคอนเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปัญญาภิวัฒนคุณ
๘๕๗. พระอธิการชูชีพ วัดบ้านปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูศีลคุณวิสุทธิ์
๘๕๘. เจ้าอธิการอภัยวงศ์ วัดดอนวัว จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวิเศษสิทธิวัฒน์
๘๕๙. พระล้อม วัดหนองคึม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูนิวิฐธรรมานุวัตร
๘๖๐. พระใบฎีกา สนอง วัดหนองจาน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปัญญาธรรมวิสารท
๘๖๑. พระมหาสุพจน์ ๔ ประโยค วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรรี ัมย์ เป็ น พ ระ ค รู
เกษมปริยัตยาทร
๘๖๒. พระมหาวิ ริ ย าวั ต ร ๔ ประโยค วั ด สว่ า งอารมณ์ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ เป็ น พระครู
ปริยัติธรรมปหัฏฐ์
๘๖๓. พระอธิการสุริยพร วัดบ้านเมืองดู่ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูนิวิฐสีลาทร
๘๖๔. พระอธิการวินัย วัดประชาสามัคคี จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูพินิตประชาธรรม
๘๖๕. พระอธิการแต๊ะ วัดดอนไม้งาม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูกัลยาณสีลาภิรม
๘๖๖. พระอธิการสร้อย วัดน้าไหล จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูขันติธรรมสาทร
๘๖๗. พระอธิการวชิรารมย์ วัดหนองโบสถ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูประโชติวชิโรภาส
๘๖๘. พระอธิการสุวิชช์ วัดโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูมงคลวชิราภิรม
๘๖๙. พระสมุห์ ไพโรจน์ วัดบ้านบาตร จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวิโรจน์ชยาภิรม
๘๗๐. พระอธิการฉัตรบุญอนันท์ วัดหนองผักโพด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูประสุตบุญญานันท์
๘๗๑. พระอธิการมงคล วัดหนองกระทุ่ม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวิฑูรธรรมาภิรม
๘๗๒. พระอธิการสารอง วัดหนองขุนปราบ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูประภัสร์ธรรมาทร
๘๗๓. พระมหาพรม ๔ ประโยค วัดสุกาวาส จังหวัดบุรรี ัมย์ เป็น พระครูปริยัติกิตยารักษ์
๘๗๔. พระอธิการทวี วัดศรีสุทธาราม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวิสุทธิปัญญาภินันท์
๘๗๕. พระทิน วัดโนนสูงทุ่งสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสิทธิปัญญานุกูล
๘๗๖. พระอธิการจาเริญ วัดหนองเต็งน้อย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวุฒิสาราภิรม
๘๗๗. พระอธิการปิ่น วัดบ้านตาราม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวรธรรมานุสิฐ
๘๗๘. เจ้าอธิการพนม วัดโคกว่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูประทีปปัญญาภิรม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๘๗๙. พระอธิการชาติ วัดศรีทายาท จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูผาสุกธรรมปสุต
๘๘๐. พระอธิการหวล วัดไทยจานสามัคคี จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูมงคลสีลสมาจาร
๘๘๑. พระอธิการบัว วัดไทยสามัคคี จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูปทุมธรรมโกวิท
๘๘๒. พระอธิการโยทิน วัดบ้านปลัด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวิชัยปัญญาโสภณ
๘๘๓. พระใบฎีกา โสภา วัดดอนศิลาราม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวิมลธรรมประโชติ
๘๘๔. พระอธิการคณัชญ์ วัดหนองเสม็ดวนาราม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสถิตอรัญญารักษ์
๘๘๕. เจ้าอธิการดารงค์ วัดละลวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์
๘๘๖. เจ้าอธิการอานวย วัดป่าหนองสะแบง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุธรรมถิรคุณ
๘๘๗. พระอธิการเจริญ วัดอรุณโพธิราษฎร์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูอรุณโพธาภิรักษ์
๘๘๘. พระมหากันตภณ ๓ ประโยค วัดดงบง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุตกันตาภรณ์
๘๘๙. พระอธิการทนงศักดิ์ วัดศรีสว่างมงคล จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูประโชติธรรมาภิราม
๘๙๐. พระอธิการสมพงษ์ วัดหนองคูบอน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสังวรธรรมาภิราม
๘๙๑. พระมหาอุทัย ๖ ประโยค วัดอุดร จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูศรีปริยัติวิฑูร
๘๙๒. พระครูวินัยธร อานาจ ๓ ประโยค วัดทุ่งสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูปัญญาสารบัณฑิต
๘๙๓. พระอธิการฮึม วัดรังษี จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูมงคลธรรมประพุฒิ
๘๙๔. พระอธิการพรมะนี วัดหนองคูพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูศีลพัฒนาภรณ์
๘๙๕. พระอธิการเวนิช วัดสมศรี จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสุนทรชัยรังษี
๘๙๖. พระอธิการประเสริฐกิจ วัดคลองหว้า จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูวรกิจปัญญาวุธ
๘๙๗. พระอธิการภาณุวัฒน์ วัดหนองโสน จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูวิวัฒน์ชัยธรรม
๘๙๘. พระอธิการณัฐวุฒิ วัดภูมิสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูวรวุฒิปัญโญภาส
๘๙๙. พระอธิการประจักษ์ วัดอุทยั ธรรมาราม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูอุทัยธรรมวิจักษ์
๙๐๐. พระอธิการเข้ม วัดราษฎร์สามัคคี จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสุวิธานชัยคุณ
๙๐๑. พระอธิการไสว วัดเสาธง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูโสภิตจันทโชติ
๙๐๒. พระอธิการสาราญ วัดตะคลองหิน จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูเกษมนันทคุณ
๙๐๓. เจ้าอธิการพิชิตชัย วัดทุ่งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูโสภณชัยเขต
๙๐๔. พระอธิการพงษ์ศิริ วัดสมอ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูวิชัยสังวรคุณ
๙๐๕. พระใบฎีกา นิพนธ์ วัดเกาะสามัคคี จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูพิศาลฐานิสสร
๙๐๖. พระปลัด สมโภชน์ วัดกุดแคน จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูจันทเขตวรารักษ์
๙๐๗. พระอธิการสมพร วัดอัมพวัน จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูพิศาลวุฒิกร
๙๐๘. พระครู ป ลั ด นายกวั ฒ น์ ๓ ประโยค วั ด เขาอุ ด มพร จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ เป็ น พระครู
สุตกิตติวรวัฒน์
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๙๐๙. เจ้าอธิการบุญเหลือ วัดซับสมบูรณ์สว่างธรรม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสุจิตธรรมบาล
๙๑๐. พระอธิการอัมพร วัดศรีสมพร จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูประโชติพุฒิคุณ
๙๑๑. พระอธิการปุ่น วัดโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูปทุมจารุวรรณ
๙๑๒. พระอธิการจรูญ วัดป่าหนองลุมพุก จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูอภิรักษ์ชัยโสภณ
๙๑๓. พระอธิการวิชัย วัดถ้าวังทองคุณาราม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูโกมุทธรรมคุณ
๙๑๔. พระอธิการควง วัดหัวหนอง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูโกศลธรรมปสาธน์
๙๑๕. พระอธิการสกุลณัฐปกรณ์ วัดวังอุดม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูปรีชาวรากร
๙๑๖. พระมหาเกษมสันต์ ๕ ประโยค วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ เป็น
พระครูสิริปัญญาวรคุณ
๙๑๗. พระครูปลัดปัญญาวัฒน์ วัดใหม่ศรีมากทอง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูปัญญาวิมลวัฒน์
๙๑๘. พระสุวรรณ วัดนาบัว จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูปทุมเขตกิจจาทร
๙๑๙. พระรื่น วัดโพธิ์รินทร์วิเวก จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูมงคลชยาทร
๙๒๐. เจ้าอธิการสุวรรณภา วัดบ้านตรมไพร จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูอนุกูลวีรกิจ
๙๒๑. พระอธิการประพิตร์ วัดสระแก้วอายอง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูประภัศร์สราภิรม
๙๒๒. พระอธิการสิน วัดลุมพุกหนองกุง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูคัมภีรสราธิคุณ
๙๒๓. พระอธิการสมเกียรติ วัดสว่างบ้านผือ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูรัตนธรรมาภิมณฑ์
๙๒๔. พระอธิการสุบิน วัดโพธิ์ศรีธาตุ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูนิมิตธีราภรณ์
๙๒๕. พระอธิการวิจิตร วัดบุปผาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูพิพิธธรรมานุศาสก์
๙๒๖. พระอธิการแสวง วัดหนองแสง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสันตจิตตานุสัย
๙๒๗. พระอธิการนิเวช วัดโพธิ์สว่างโพนครก จังหวัดสุรนิ ทร์ เป็น พระครูโพธิพิพัฒนากร
๙๒๘. พระมหาจาเริน ๓ ประโยค วัดสิริราษฎร์บารุง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสุตภัทรานุสิฐ
๙๒๙. พระอธิการศักดา วัดอีสานพัฒนา จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูพิศาลพัฒนานุวัตร
๙๓๐. พระอธิการประสิทธิ์ วัดโพธิวนาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูโพธิกิตติวนารักษ์
๙๓๑. พระอธิการบุญเพียร วัดทิพย์นวดวราราม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูนันทวิริยาภิวัฒน์
๙๓๒. พระอธิการสมโชค วัดอัมพวัน จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูอัมพวันสรกิจ
๙๓๓. พระชาลี วัดสุวรรณราษฎร์ประดิษฐ์ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสุวรรณรัตนานุกิจ
๙๓๔. พระอธิการทิพย์ วัดโพธิ์ทองวนาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูมงคลโพธิรัต
๙๓๕. พระอธิการบัณฑิต วัดธรรมราช จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูวินิตธรรมสาร
๙๓๖. พระอธิการสมพร วัดหนองคันชั่ง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูมงคลวรพิพัฒน์
๙๓๗. พระมหาวัชรพล ๕ ประโยค วัดบูรพาวนาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสิริธรรมสถิต
๙๓๘. พระอธิการบุญมี วัดบ้านกุง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูปิยเขตคณาทร
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๙๓๙. พระอธิการนราวิชญ์ วัดสาเภาลูน จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูโกวิทสรภาณ
๙๔๐. พระใบฎีกา สุชาติ วัดนิเวศาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูนิเวศน์พัฒนคุณ
๙๔๑. พระอธิการธงชัย วัดบึง จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูชลาสัยรักษา
๙๔๒. พระสมุห์ สมเดช วัดหนองประเทือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูชาครธรรมพิพัฒน์
๙๔๓. พระอธิการไพบูล วัดแก้วฟ้ารังษี จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูรัตนปัญญารังษี
๙๔๔. พระอธิการวิรตั น์ วัดเจริญราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูวิมลสุทธิวัฒน์
๙๔๕. พระอธิการสมเกียรติ วัดตันทาราม จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูกิตติสุขวัฒน์
๙๔๖. พระอธิการแสวง วัดพรหมประสิทธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูปรีชาประสิทธิคุณ
๙๔๗. พระอธิการวิเชียร วัดสอนิมิต จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูเขมคุณากร
๙๔๘. พระอธิการจรูญ วัดหนองโพรง จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูมงคลผาสุกิจ
๙๔๙. พระอธิการจาลอง วัดวังขอน จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูกิตติคุณประยุต
๙๕๐. พระอธิการสิริลักษณ์ วัดรัตนเนตตาราม จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูรัตนเขตตาภิรม
๙๕๑. พระเชื่อง วัดไผ่งาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูอดุลกิจจานุการ
๙๕๒. พระอธิการทวี วัดโนนสูง จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูวิโรจนธรรมสถิต
๙๕๓. พระมหาไสว ๖ ประโยค วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จังหวัดนครนายก เป็น พระครู
ศรีอุดมธรรม
๙๕๔. พระครูใบฎีกา ประสาร วัดนาบุญ จังหวัดนครนายก เป็น พระครูบุญเขตวรากร
๙๕๕. พระกฤษฎาพร วัดมณีวงศ์ จังหวัดนครนายก เป็น พระครูปิยรัตนานุกูล
๙๕๖. พระใบฎีกา สุชิน วัดหนองคันจาม จังหวัดนครนายก เป็น พระครูโสภณอรรถสาร
๙๕๗. พระสมุห์ ชานาญ วัดศรีมงคล จังหวัดนครนายก เป็น พระครูประคุณธรรมประโชติ
๙๕๘. พระครูสมุห์ ลาพึง วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จังหวัดนครนายก เป็น พระครูนิวิฐวุฒิคุณ
๙๕๙. พระครูวินัยธร นันทรวงศ์ วัดโสธรวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็น พระครูโสภณธรรมานันท์
๙๖๐. พระครูวินัยธร พิชัย วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น
พระครูโกวิทธรรมานุการ
๙๖๑. พระครูสังฆรักษ์ ไพศาล วัดคู้เกษมสโมสร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูเกษมธรรมสโมธาน
๙๖๒. พระครูปลัด มานพ วัดเสม็ดใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูนิปุณปัญญาภิรัต
๙๖๓. พระวิติ วัดก้อนแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูอนุกูลธรรมรัต
๙๖๔. พระอธิการเงินเหลือ วัดพนมชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูหิรัญชยานุสิฐ
๙๖๕. พระครูปลัด โฉมยง วัดลามหาชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูพินิตชัยธรรม
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๙๖๖. พระครูปลัด ประทุม วัดบารุงธรรมราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครู
อภัยประชาธรรม
๙๖๗. พระปลัด สาราญ วัดเกาะชัน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูเกษมนิมมานการ
๙๖๘. พระสมุห์ ศุภชัย วัดประจารัง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูชัยธรรมโสภิต
๙๖๙. พระอธิการมี วัดป่าทุ่งวัว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูมงคลวิสุทธิธรรม
๙๗๐. พระอธิการสมบูรณ์ วัดทุ่งเหียง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูอุดมวีราภรณ์
๙๗๑. พระอธิการสมหมาย วัดหนองน้าขาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูสุธรรมสัทธาธิคุณ
๙๗๒. พระอธิการนิคม วัดทุ่งยายดา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูวัชรากรโสภณ
๙๗๓. พระปลัด สมชาย วัดรามัญคลอง ๑๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูวินัยสารโสภณ
๙๗๔. พระอธิการบุญทัน วัดคลองไทร จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูประภาสบุญวัฒน์
๙๗๕. พระอธิการกิ่งเพ็ชร์ วัดเนินสง่า จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูนิพัทธศีลวัตร
๙๗๖. พระอธิการณรงค์ศักดิ์ วัดทุ่งเจริญ จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูวินิตกัลยาณธรรม
๙๗๗. พระครูสังฆรักษ์ บุญเลี้ยง วัดวังยาว จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูโกศลพัฒนานุยุต
๙๗๘. พระสมุห์ พิศาล วัดเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูบรรพตวิสาลคุณ
๙๗๙. พระอธิการเพื่อม วัดโคกแจง จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูสุจิตรัตนคุณ
๙๘๐. พระอธิการสุเทพ วัดหนองม่วง จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูสีลรัตนโกวิท
๙๘๑. พระอธิการสายลม วัดไทยเจริญ จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูสุธรรมสมณคุณ
๙๘๒. พระอธิการสายชล วัดเพชรพนานิคม จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูพัชรนิคมเขต
๙๘๓. พระสมบุญ วัดถ้าเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูพิพัฒน์มนูญกิจ
๙๘๔. พระอธิการอัตถชัย วัดป่าหนองเอี่ยน จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูอรรถสิทธิวรการ
๙๘๕. พระครูปลัด เกษม วัดชะเมา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูเกษมพัฒนกิจ
๙๘๖. พระปลัด เทพประสิทธิ์ วัดศรีมงคล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูสิทธิเทวธรรม
๙๘๗. พระครูปลัด สมเกียรติ วัดคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูจิรธรรมกิตติ์
๙๘๘. พระมหาสนิท ๓ ประโยค วัดควนเกย จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูพิบูลสุตาลังการ
๙๘๙. พระปลัด ศุภัฑฒกร วัดวังฆ้อง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูโฆสิตศาสนกิจ
๙๙๐. เจ้าอธิการธรรมนูญ วัดคงคาเจริญ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูมนุญวัฒนโสภณ
๙๙๑. พระครูสมุห์ เริงศักดิ์ วัดธาตุน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูถาวรพิสุทธิ์
๙๙๒. พระสมุห์ วิไล วัดรังษีบูรณาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูสถาพรธรรมรังษี
๙๙๓. พระปลัด มนตรี วัดชัยธารามประดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูชัยธารารักษ์
๙๙๔. พระสมุห์ สารวม วัดคงคาเลื่อน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูสังวรมงคล
๙๙๕. พระอธิการนวพล วัดแกร็ดแรด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูนันทพลาภิรม
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๙๙๖. พระครู สั ง ฆรั ก ษ์ สมเกี ย รติ วั ด บ้ า นด่ า น จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เป็ น พระครู
กิตติปัญญาสุนทร
๙๙๗. พระปลัด สนธยา วัดทาบทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูวิเชียรสุวรรณารักษ์
๙๙๘. พระปลัด บัญญัติ วัดพรุบัว จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูปทุมธรรมาภิรม
๙๙๙. พระครูสังฆรักษ์ วิทูน วัดโพธาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูโพธาภิรมสถิตย์
๑๐๐๐. พระครูสมุห์ ธนาพงศ์ วัดโคกโพธิส์ ถิตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูสถิตวัฒนานุกลู
๑๐๐๑. พระวิชาญ วัดเขาขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูบรรพตบุญญานุกูล
๑๐๐๒. พระจารึก วัดพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูภาวนาจริยานุกูล
๑๐๐๓. พระสมุห์ ภิญโญ วัดโคกกะถิน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูเหมคุณสุนทร
๑๐๐๔. พระมหาฉลอง ๓ ประโยค วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็น พระครูเมธีธรรมโภช
๑๐๐๕. พระปลัด บุญฤทธิ์ วัดเขาน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูวิโรจน์ธรรมโกศล
๑๐๐๖. พระสมุห์ วิชยุตม์ วัดคลองเหลง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูมงคลชโยดม
๑๐๐๗. พระมหาสหั ส ๔ ประโยค วั ด เจดี ย์ ห ลวง จั งหวั ด นครศรี ธรรมราช เป็ น พระครู
สุนทรพจนบัณฑิต
๑๐๐๘. พระครูสมุห์ บุญคง วัดประเดิม จังหวัดชุมพร เป็น พระครูนิวิฐบุญญาภินันท์
๑๐๐๙. พระใบฎีกา บุญสร้าง วัดบางหมาก จังหวัดชุมพร เป็น พระครูประสุตมงคล
๑๐๑๐. พระครูป ลั ด ศี ล วัฒ น์ สมชาย วั ด ราชบุ ร ณะ พระอารามหลวง จั งหวั ด ชุ ม พร เป็ น
พระครูขันติธุราทร
๑๐๑๑. พระมหาสมยศ ๓ ประโยค วัดวิเวการาม จังหวัดชุมพร เป็น พระครูสุตธรรมรัต
๑๐๑๒. พระอธิการทวี วัดเล็บกะรอก จังหวัดชุมพร เป็น พระครูพิพัฒน์ธรรมทิน
๑๐๑๓. พระอธิการนิพนธ์ วัดประชานิคม จังหวัดชุมพร เป็น พระครูโสภณธรรมวิธาน
๑๐๑๔. พระมหาวิระ ๕ ประโยค วัดมาบอามฤต จังหวัดชุมพร เป็น พระครูสิริวชิรวงศ์
๑๐๑๕. พระครูใบฎีกา ประเสริฐ วัดบ้านโหมง จังหวัดชุมพร เป็น พระครูพิพิธวรธรรม
๑๐๑๖. พระใบฎีกา มนูญ วัดปากน้าละแม จังหวัดชุมพร เป็น พระครูเนกขัมมธรรมธาร
๑๐๑๗. พระปลัด อุทัย วัดถ้าฤาษี จังหวัดชุมพร เป็น พระครูอุทัยธรรมโสภณ
๑๐๑๘. พระปลัด สมชาย วัดท่าอู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูพิมลสมณกิจ
๑๐๑๙. พระปลัด ธานียะ วัดโพธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูประทีปโพธาภิรักษ์
๑๐๒๐. พระครูวินัยธร พิชัยศิษฐ์ ๖ ประโยค วัดเกาะธรรมประทีป จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
พระครูศรีวิชัยธรรมคุณ
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๑๐๒๑. พระครู สั งฆรั ก ษ์ ด ารงค์ ศั ก ดิ์ วั ด ทองประธาน จั ง หวัด สุ ร าษฎร์ธ านี เป็ น พระครู
กิตติกาญจนวิสุทธิ์
๑๐๒๒. พระปลัด วิริยะ วัดอัมพาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูสุภัทรธรรมโชติ
๑๐๒๓. พระอธิการสมคิด วัดโพธิน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูโพธิวิสุทธิ์
๑๐๒๔. พระครูใบฎีกา ประสาร วัดบางภาวนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูปัญญาทีปยุต
๑๐๒๕. พระมหาทวี ๖ ประโยค วัดบ่อพุทธาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูศรีวิสุทธากร
๑๐๒๖. พระมหาวัชรา ๓ ประโยค วัดเพ็งประดิษฐาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครู
วิสุทธิธุราทร
๑๐๒๗. พระมหาสมชาย ๓ ประโยค วัดคลองขนุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูสารสุตคุณ
๑๐๒๘. พระครูสังฆรักษ์ ประภาส วัดนาตาดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูสุเขตธรรมสาร
๑๐๒๙. พระปลัด ศศิกรณ์ วัดชัยธาราวาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูชัยธารานุกูล
๑๐๓๐. พระอธิการถาวร วัดสโมสร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูสุธรรมสโมสร
๑๐๓๑. พระครูวินยั ธร ชัยวัฒน์ วัดไสดงวิสุทธิรงั สิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูกวีวงศ์พิพัฒน์
๑๐๓๒. พระปลัด นพรัตน์ วัดลัฏฐิวนาราม จังหวัดภูเก็ต เป็น พระครูกัลยาณกิจจานุกูล
๑๐๓๓. พระครูใบฎีกา สมเกียรติ วัดศรัทธาราม จังหวัดตรัง เป็น พระครูสถิตศรัทธาธร
๑๐๓๔. พระครูสมุห์ ณรงค์ วัดถ้าโสราษฎร์ จังหวัดตรัง เป็น พระครูภัทรคูหารักษ์
๑๐๓๕. พระใบฎีกา วินัย วัดป่าเจ้าพะเจริญธรรม จังหวัดตรัง เป็น พระครูพิพัฒน์อรัญญเขต
๑๐๓๖. พระอธิการประทวน วัดสุวรรณธาราราม จังหวัดกระบี่ เป็น พระครูสีลสุวรรณากร
๑๐๓๗. พระปลัด สมศักดิ์ วัดทุ่งปรือ จังหวัดกระบี่ เป็น พระครูสถิตพนมวัน
๑๐๓๘. พระมหาอิทธิพล ๖ ประโยค วัดลาทับ จังหวัดกระบี่ เป็น พระครูศรีสุทธาวุธ
๑๐๓๙. พระครูสมุห์ นิมล วัดผดุงธรรมโพธิวาส จังหวัดพังงา เป็น พระครูโพธิธารงธรรม
๑๐๔๐. พระสมุห์ โกศล วัดดอน จังหวัดพังงา เป็น พระครูสังฆกิจจานุกูล
๑๐๔๑. พระมหาเจษฎา ๕ ประโยค วัดตโปทาราม จังหวัดระนอง เป็น พระครูสิริตโปทานุรักษ์
๑๐๔๒. พระอธิการสารวย วัดป่าตะเคียนงาม จังหวัดระนอง เป็น พระครูคุณสารสุนทร
๑๐๔๓. พระครูสังฆรักษ์ สุทัศน์ วัดสระเกษ จังหวัดสงขลา เป็น พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ
๑๐๔๔. พระครูสมุห์ วิจิตร วัดจันทร์ จังหวัดสงขลา เป็น พระครูจันทคุณาทร
๑๐๔๕. พระครูสังฆรักษ์ ศักดิ์ วัดอัมพวัน จังหวัดสงขลา เป็น พระครูกิตติอัมพรักษ์
๑๐๔๖. พระมหาไพรัตน์ ๔ ประโยค วัดธรรมาวาส จังหวัดสงขลา เป็น พระครูสุตธรรมโชติ
๑๐๔๗. พระปลัด บุญคง วัดปากจ่า จังหวัดสงขลา เป็น พระครูเหมธรรมคุณ
๑๐๔๘. พระมหาสุภาพ ๓ ประโยค วัดสถิตย์ชลธาร จังหวัดสงขลา เป็น พระครูสุตชลธารสถิต
๑๐๔๙. พระอธิการมาโนช วัดคูเต่า จังหวัดสงขลา เป็น พระครูปราโมทย์สมณกิจ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๐๕๐.
๑๐๕๑.
๑๐๕๒.
๑๐๕๓.
๑๐๕๔.
๑๐๕๕.
๑๐๕๖.
๑๐๕๗.
๑๐๕๘.
๑๐๕๙.
๑๐๖๐.
๑๐๖๑.
๑๐๖๒.
๑๐๖๓.
๑๐๖๔.
๑๐๖๕.

หนา้ ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พระอธิการธนภัทร วัดตาแปด จังหวัดสงขลา เป็น พระครูภัทรธนากร
พระปลัด อุดมเดช วัดวิหารเบิก จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูนิยมวิหารธรรม
พระอธิการประสิทธิ์ วัดชายคลอง จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูภาวนาธรรมประสิทธิ์
พระอธิการกมลภัทร วัดถ้าสุมโน จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูภาวนาสุมนาภิรักษ์
พระครูจานงค์ วัดควนปริง จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูสังฆกิจจานุรักษ์
พระอธิการเหิม วัดน้าตก จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูสุนทรพุฒิคุณ
พระอธิการชาม วัดโพรงงู จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูมงคลพุฒิคุณ
พระครูสังฆรักษ์ กลวิชร วัดมงคลมิ่งเมือง จังหวัดสตูล เป็น พระครูเขมพัชรากร
พระครูพิเศษสรวุฒิ อุดมศักดิ์ วัดกุมภีรบรรพต จังหวัดสตูล เป็น พระครูสุนทรสิริสาร
พระสมุห์ อธิวัฒน์ วัดนิคมควนเปล จังหวัดปัตตานี เป็น พระครูนิคมธรรมรัต
พระปลัด ธีรวัฒน์ วัดประจันตคาม จังหวัดปัตตานี เป็น พระครูปัจจันตเขตบริรักษ์
พระครูสมุห์ อุทัย วัดบุพพนิมิต จังหวัดปัตตานี เป็น พระครูอนุกูลธรรโมทัย
พระครูสังฆรักษ์ ณัฐวุฒิ วัดนพวงศาราม จังหวัดปัตตานี เป็น พระครูนันทธรรมวุฒิ
พระใบฎีกา เติมศักดิ์ วัดเขาน้าตก จังหวัดยะลา เป็น พระครูกิตติกัลยานุวัตร
พระปลัด สุวัฒน์ วัดชลธาราวาส จังหวัดนราธิวาส เป็น พระครูอดุลวีราคม
พระครูวินัยธร สังเวียน วัดประดิษฐ์บุปผา จังหวัดนราธิวาส เป็น พระครูประดิษฐ์ขันติคุณ
พระสงฆ์ในต่างประเทศ

๑๐๖๖. พระมหาเกษตร ๖ ประโยค วัดไชยมงคล สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูศรีชัยวิเทศ
๑๐๖๗. พระมหาหลาวทอง ๕ ประโยค วัดมงคลเทพมุนี สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูโสภณรัชวิเทศ
๑๐๖๘. พระครูใบฎีกา บุญทัน วัดพรหมจริยการาม สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูวิเทศบุญสิทธิ
๑๐๖๙. พระปลัด ศรายุธ วัดพุทธเมตตา สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูปัญญาสิทธิวิเทศ
๑๐๗๐. พระครูสมุห์ บุญลือ วัดพรหมคุณาราม สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูอนุกูลสิทธิวิเทศ
๑๐๗๑. พระมหามนตรี ๖ ประโยค วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ สหรัฐอเมริกา เป็น
พระครูศรีวชิราทร
๑๐๗๒. พระครูวินัยธร ชาญชัย วัดภาวนาแวนคูเวอร์ แคนาดา เป็น พระครูวิเทศภาวนาวิธาน
๑๐๗๓. พระครูสังฆรักษ์ อมร วัดภูธาราม สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็น พระครูปรีชาธรรมวิเทศ
๑๐๗๔. พระทนงค์ วัดพุทธาราม ราชอาณาจักรสวีเดน เป็น พระครูวิเทศคุณากร
๑๐๗๕. พระครูสมุ ห์ ชัย พิ ชิ ต วัด หลวงอาร์เจนติน า สาธารณรั ฐ อาร์เจนติ น า เป็ น พระครู
สถิตธรรมวิเทศ
๑๐๗๖. พระมหาสุดใจ ๕ ประโยค วัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์ เป็น พระครูวิเทศกิตยาภรณ์
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๑๐๗๗. พระมหานวรั ต น์ ๓ ประโยค วั ด พุ ท ธเมตตา สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ เป็ น พระครู
วิเทศรัตนาภรณ์
๑๐๗๘. พระปลัด จักรพันธ์ วัดโชตินิเวศาราม มาเลเซีย เป็น พระครูวิโรจน์กิจจาภรณ์
๑๐๗๙. พระเหียนกิม วัดพระพุทธศาสนา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็น พระครูวิเทศศีลโศภิต
๑๐๘๐. พระครูสมุห์ เก่ง วัดอิ่มบุญธัมมาราม ญี่ปุ่น เป็น พระครูวิทิตศีลโสภณ
๑๐๘๑. พระครูปลัด อ่อน วัดป่าธรรมชาติ สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูวิมลศีลวิเทศ
๑๐๘๒. พระครูสังฆรักษ์ สรวิชญ์ วัดนิเทศศาสนคุณ สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูนิเทศศีลคุณ
๑๐๘๓. พระมหาเสรี ๔ ประโยค วัดป่าศรีถาวร สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูวิทูรศีลนิวิฐ
๑๐๘๔. พระครูปลัด วรัญญู วัดญาณสังวรเวโรน่า สาธารณรัฐอิตาลี เป็น พระครูวิศิษฐศีลวิเทศ

