
 
 

ประกาศ 
พระราชทานสมณศักดิ์ตัง้พระครูสัญญาบตัร 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร   
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร  จ านวน  ๑,๒๒๗  รูป  ดังนี้ 

๑. พระมหาขาบ  ๕  ประโยค  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม   ราชวรมหาวิหาร   
พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูวชิรญาณโกวิท 

๒. พระครูประกาศสรวุฒิ  ศรีศักดิ์  ๓  ประโยค  วัดสุทัศนเทพวราราม  ราชวรมหาวิหาร   
พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูประภาสวรวุฒิ 

๓. พระครูวินัยธร  ธีรพงษ์  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ราชวรมหาวิหาร  พระอารามหลวง  
กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูบวรวิหารกิจ 

๔. พระครูปลัดพุทธิวงศ์วรวัฒน์  อนุชา  ๖  ประโยค  วัดสระเกศ  ราชวรมหาวิหาร   
พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูศรีพิสุทธิศาสตร์ 

๕. พระค รู พิ ศิ ษฎ์ ส ร คุณ   อนนท์   ๓   ป ร ะ โ ยค   วั ด ปทุ ม ค งค า   ร า ช ว ร วิ ห า ร   
พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูปริยัติคุณาธาร 

๖. พระครูธรรมธร  ณัฐภูมิ  วัดจักรวรรดิราชาวาส  วรมหาวิหาร  พระอารามหลวง  
กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูพิธานพิสุทธาภรณ์ 

๗. พระครูสมุห์  วรวุฒิ  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูศรัทธากิจจานุกูล 
๘. พระครูวิบูลสรกิจ  วิศาล  วัดยานนาวา  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครู

ไพบูลย์ศาสนกิจ 
๙. พระครูวินัยธร  ภาณุวัฒน์  วัดจันทร์นอก  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูสุวรรณสารโกวิท 
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๑๐. พระครูปลัด  สมชาย  วัดเทพลีลา  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  เป็น   
พระครูพิพัฒน์สิรินาถ 

๑๑. พระครูปลัด  ส าราญ  วัดราษฎร์นิยมธรรม  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูเกษมนิยมธรรม 
๑๒. พระมหาสมจิต  ๓  ประโยค  วัดหลักสี่  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  เป็น   

พระครูวีรปริยัตยาภรณ์ 
๑๓. พระครูสังฆรักษ์  ค าพา  วัดหนองใหญ่  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูปิยญาณคุณ 
๑๔. พระครูสังฆภารวิมล  ไพโรจน์  วัดบ าเ พ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระคร ู

ไพโรจน์วิมลธรรม 
๑๕. พระสมุห์  คงศักฐิ์  วัดอุทัยธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูอุทัยธรรมวัตร 
๑๖. พระมหาชัยนาท  ๕  ประโยค  วัดกัลยาณมิตร  วรมหาวิหาร  พระอารามหลวง  

กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูสิริกัลยาณกิตติ์ 
๑๗. พร ะ ธ นิ พั ฒ น์   ชุ ติ ป ญฺ โ ญ   วั ด บุ ค ค โ ล   ก รุ ง เ ท พม ห า น ค ร   เ ป็ น   พ ร ะ ค รู 

พิพัฒน์ธรรมคุณ 
๑๘. พระปลัด  อริย์ธัช  วัดประยงคก์ิตตวินาราม  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูภาวนากิตติคุณ  วิ. 
๑๙. พระครูวิศิษฎ์สรการ  จักรพันธ์  ๓  ประโยค  วัดพิชยญาติการาม  วรวิหาร  พระอารามหลวง   

กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูอภิรักษ์ชินวงศ์ 
๒๐. พระมหาสวัสดิ์   ๕  ประโยค  วัดทองธรรมชาติ   วรวิหาร  พระอารามหลวง  

กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูสิริสุวรรณคุณ 
๒๑. พระมหาพิษณุ  ๖  ประโยค  วัดพิชยญาติการาม  วรวิหาร  พระอารามหลวง  

กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูศรีปริยัติธ ารงค์ 
๒๒. พระครูปลัดนายกวรวัฒน์  สุทธิ  วัดสน  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูสุทธิวรนายก 
๒๓. พระใบฎีกา  ธงชัย  วัดเลา  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูชยจันทรังสี 
๒๔. พระปลัด  ชัยวัฒน์  วัดประดู่ในทรงธรรม  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูโสภณชัยวัฒน์ 
๒๕. พระครูสรวิชัย  กิตติศักดิ์  ๔  ประโยค  วัดอมรินทราราม  วรวิหาร  พระอารามหลวง  

กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูกิตติสุตวัฒน์ 
๒๖. พระครูปลัดธีรวัฒน์  องอาจ  วัดระฆังโฆสิตาราม  วรมหาวิหาร  พระอารามหลวง   

กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูโฆสาภิวัฒน์ 
๒๗. พระครูสมุห์  วัชระ  วัดระฆังโฆสิตาราม  วรมหาวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  

เป็น  พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต 
๒๘. พระมหานวน  ๕  ประโยค  วัดสีหไกรสร  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูสิริกิจจากร 
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๒๙. พระครูใบฎีกา  วัชรินทร์  วัดคฤหบดี  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  เป็น   
พระครูวัชรจริยคุณ 

๓๐. พระมหามงคล  ๕  ประโยค  วัดดาวดึงษาราม  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร   
เป็น  พระครูสิริมงคลกิจ 

๓๑. พระมหาทวี   ๔  ประโยค  วัดพุทธจักรมงคลชยาราม   กรุงเทพมหานคร  เป็น   
พระครูปริยัติชัยมงคล 

๓๒. พระครูวินัยธร  สุรัตน์  วัดนิมมานรดี  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  เป็น   
พระครูรัตนโชติคุณ 

๓๓. พระปลัด  ถวัลย์  วัดวิจิตรการนิมิตร  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูวิจิตรสารสุนทร 
๓๔. พระมหาจามร  ๖  ประโยค  วัดพระศรีมหาธาตุ  วรมหาวิหาร  พระอารามหลวง  

กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูศรีศาสนกิจโกศล 
๓๕. พระมหาณัฐภัทร์   ๖  ประโยค  วัดราชผาติการาม  วรวิหาร  พระอารามหลวง  

กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูศรีวิมลกิตติ 
๓๖. พระมหาสุทธิชัย  ๖  ประโยค  วัดบุรณศิริมาตยาราม  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  

เป็น  พระครูศรีสุทธิชยากร 
๓๗. พระมหาบุญนา  ๖  ประโยค  วัดอาวุธวิกสิตาราม  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  

เป็น  พระครูศรีวีรคุณสุนทร 
๓๘. พระมหาสุวรรณ์  ๕  ประโยค  วัดตรีทศเทพ  วรวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  

เป็น  พระครูสุธีวัชราภรณ์ 
๓๙. พระครูปลัด  สมเดช  ๓  ประโยค  วัดบวรมงคล  ราชวรวิหาร  พระอารามหลวง  

กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูชุติธรรมาภรณ์ 
๔๐. พระครูปลัด  นิพนธ์  วัดบรมนิวาส  ราชวรวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร   

เป็น  พระครูเกษมธรรมากร 
๔๑. พระครูธรรมธร  ฉอ้อน  วัดปทุมวนาราม  ราชวรวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  

เป็น  พระครูสุจิณธรรมคุณ 
๔๒. พระปลัด   ไพบูลย์   วั ดธาตุทอง   พระอารามหลวง  กรุ ง เทพมหานคร  เป็น   

พระครูไพบูลย์ธรรมคุต 
๔๓. พระครูสั งฆวุฒิกร  ประสพ  วัดโสมนัสวิหาร  ราชวรวิหาร  พระอารามหลวง  

กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูประจักษ์ธรรมโชติ 
๔๔. พระครูพุทธพากยประกาศ  พิเชษฐ  วัดมกุฏกษัตริยาราม  ราชวรวิหาร  พระอารามหลวง  

กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูวิวัฒนปัญญาคุณ 
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๔๕. พระมหานิ วัฒน์   ๓   ประ โยค   วั ดกั นมาตุ ยาราม   กรุ ง เทพมหานคร   เป็ น   
พระครูบวรโชติวัฒน์ 

๔๖. พระสมุห์  แวงชัย  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูชัยวัฒนธรรมานุยุต 
๔๗. พระครูสั งฆรักษ์   อ่อนสี   วัดสิ ริ กมลาวาส  กรุ ง เทพมหานคร  เป็น   พระครู  

สุทธิธรรมโชติ 
๔๘. พระครูพิศาลสรวุฒิ  จักราวุธ  วัดประยุรวงศาวาส  วรวิหาร  พระอารามหลวง  

กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูนิวิฐสารบัณฑิต 
๔๙. พระมหาสุขสันติ์   ๕  ประโยค  วัดสุวรรณาราม  ราชวรวิหาร  พระอารามหลวง  

กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูสิริรัตนบัณฑิต 
๕๐. พระมหาทองค า   ๖   ป ร ะ โ ยค   วั ด ป ระดู่ ฉิ ม พลี   ก รุ ง เ ทพมหานคร   เ ป็ น   

พระครูศรีพัฒนบัณฑิต 
๕๑. พระมหาบุญชู   ๔   ป ร ะ โ ยค   วั ด ม ะลิ   ก รุ ง เ ทพ มหานคร   เ ป็ น   พ ร ะค รู 

อาทรศาสนบัณฑิต 
๕๒. พระมหาพิชิต  ๓  ประโยค  วัดเทพนารี  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูปัญญาพัฒนบัณฑิต 
๕๓. พระธวัชชัย  ถาวรธมฺโม  วัดเลียบราษฎร์บ ารุง  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครู 

สุนทรธรรมบัณฑิต 
๕๔. พระมหาเจิม  ๓  ประโยค  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร  เป็น  พระครูวิจัยธรรมบัณฑิต 
๕๕. พระสมุห์  วัลลภ  วัดไทรม้าเหนือ  จังหวัดนนทบุรี  เป็น  พระครูนนทพัฒนคุณ 
๕๖. พระมหาชูชีพ  ๔  ประโยค  วัดมะเดื่อ  จังหวัดนนทบุรี  เป็น  พระครูนนทปริยัติวิสุทธิ 
๕๗. พระครูสังฆรักษ์  เกิดวัฒนา  วัดโตนด  จังหวัดนนทบุรี  เป็น  พระครูนนทปัญญาพิมล 
๕๘. พระปลัด  ณนณัฏฐ์  วัดสักใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  เป็น  พระครูนันทจรณธรรม 
๕๙. พระปลัด  ทิน  วัดไผ่ล้อม  จังหวัดนนทบุรี  เป็น  พระครูนนทวาทินสุนทร 
๖๐. พระครูสังฆกิจพิมล  สุรศักดิ์  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  พระอารามหลวง  จังหวัดนนทบุรี  

เป็น  พระครูนนทสังฆกิจจาพิมล 
๖๑. พระครูสมุห์  บวรภัค  วัดเพรางาย  จังหวัดนนทบุรี  เป็น  พระครูนนทบวรศาสนกิจ 
๖๒. พระครูปลัด  ปุณยวิชญ์  วัดเขมาภิรตาราม  ราชวรวิหาร  พระอารามหลวง  จังหวัดนนทบรุี  

เป็น  พระครูวิธานปุญญาภิรัต 
๖๓. พระสุทิน  เขมว โส  วัดแก้วฟ้า  จังหวัดนนทบุรี  เป็น  พระครูสุตธรรมบัณฑิต  
๖๔. พระมหาณรงค์ศักดิ์  ๔  ประโยค  วัดปิฎกธรรมาราม  จังหวัดนนทบุรี  เป็น  พระครู 

ปิฎกธรรมบัณฑิต 
๖๕. พระครูสังฆรักษ์  วัชรินทร์  วัดเสด็จ  จังหวัดปทุมธานี  เป็น  พระครูปทุมวัชรกิจ 
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๖๖. พระปลัด  จักรกฤษณ์  วัดตระพัง  จังหวัดปทุมธานี  เป็น  พระครูขันติธรรมรัต 
๖๗. พระอธิการสมพงษ์  วัดบางขัน  จังหวัดปทุมธานี  เป็น  พระครูปทุมจริยานุวัตร 
๖๘. พระครูปลัด  บัญชา  วัดสุนทริการาม  จังหวัดปทุมธานี  เป็น  พระครูปทุมปัญญาวุธ 
๖๙. พระครูปลัด  สวย  วัดกลาง  วรวิหาร  พระอารามหลวง  จังหวัดสมุทรปราการ  เป็น   

พระครูธีรธรรมคุณากร 
๗๐. พระใบฎีกา  สนั่น  วัดกาหลง  จังหวัดสมุทรปราการ  เป็น  พระครูสมุทรโชติวัฒน์ 
๗๑. พระครูวินยัธร  ประเสริฐ  วัดบางโฉลงใน  จังหวัดสมทุรปราการ  เป็น  พระครูสมทุรปัญญาภรณ์ 
๗๒. พระอธิการมนูญ  วัดปากกราน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็น  พระครูมนูญขันติโชติ 
๗๓. พระมหาเสถียร  ๔  ประโยค  วัดเจดีย์แดง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็น  พระครู 

ถาวรปริยัติคุณ 
๗๔. พระครูสังฆรักษ์  สายัณห์  วัดทางกลาง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็น  พระคร ู

ไพบูลปัญญารักษ์ 
๗๕. พระมหาขจรศักดิ์  ๔  ประโยค  วัดหนองน้ าส้ม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็น   

พระครูอุทัยปริยัติคุณ 
๗๖. พระครูสังฆรักษ์  บุญเชิด  วัดภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็น  พระครูมงคลบุญสิทธิ์ 
๗๗. พระปลัด  เอกชัย  วัดชุมพลนิกายาราม  ราชวรวิหาร  พระอารามหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เป็น  พระครูชุมพลวุฒิการ 
๗๘. พระครูสังฆรักษ์  สุรศักดิ์  วัดชีปะขาว  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็น  พระครูเขมกิตติศักดิ์ 
๗๙. พระครูสังฆรักษ์  วิกรม  วัดท่าดินแดง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็น  พระครูปิยธรรมวิกรม 
๘๐. พระปลัด  สวอง  วัดนาคสโมสร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็น  พระครูปัญญาสโมสร 
๘๑. พระครูปลัดรัตนวรวัฒน์  สนอง  วัดเจ้าเจ็ดนอก  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็น  พระครู

เสนาวรวัฒน์ 
๘๒. พระมหาเฉลิมพล  ๕  ประโยค  วัดโคกหิรัญ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็น  พระครู 

วิสิฐบุญสาร 
๘๓. พระใบฎีกา  แสวง  วัดเขียนลาย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็น  พระครูกิตติมงคลโชติ 
๘๔. พระครูปลัด  ทวีชัย  วัดเสนาสนาราม  ราชวรวิหาร  พระอารามหลวง  จังหวัดพระนครศรอียธุยา   

เป็น  พระครูวิชัยวัฒนากร 
๘๕. พระมหาสายัณห์  ๓  ประโยค  วัดชูจิตธรรมาราม  พระอารามหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

เป็น  พระครูสุภัทรสีลโสภณ 
๘๖. พระมหากฤษฎา  ๖  ประโยค  วัดท่าการ้อง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็น  พระครู 

สุธีกิตติบัณฑิต 
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๘๗. พระครูสมุห์  ดิเรก  วัดคลองส าโรง  จังหวัดอ่างทอง  เป็น  พระครูวิเศษธรรมากร 
๘๘. เจ้าอธิการสมศักดิ์  วัดสุวรรณราชหงษ์  จังหวัดอ่างทอง  เป็น  พระครูสุวรรณวุฒิการ 
๘๙. พระใบฎีกา  วิเชียร  วัดถนน  จังหวัดอ่างทอง  เป็น  พระครูวิเชียรพัฒนคุณ 
๙๐. พระอธิการจักรกฤษ  วัดป่าสัก  จังหวัดสระบุรี  เป็น  พระครูเกษมปุญญวัฒน์ 
๙๑. เจ้าอธิการวรรณภพ  วัดวาลุการาม  จังหวัดสระบุรี  เป็น  พระครูถาวรภัทรศีล 
๙๒. พระปลัด  ทรงสิน  วัดบ้านม่วง  จังหวัดสระบุรี  เป็น  พระครูอาทรสิกขคุณ 
๙๓. พระครูวินัยธร  วิสุทธิ์  วัดมุจลินทสราราม  จังหวัดสระบุรี  เป็น  พระครูมุจลินทรารักษ์ 
๙๔. พระปลัด  บุญรวบ  วัดชัยเฉลิมมิตร  จังหวัดสระบุรี  เป็น  พระครูประสิทธิ์วิหารคุณ 
๙๕. เจ้าอธิการมานิตย์  วัดมหาโลก  จังหวัดสระบุรี  เป็น  พระครูนิเวศธรรมานุสิฐ 
๙๖. พระใบฎีกา  ปัญญา  วัดศรีนิคมาราม  จังหวัดสระบุรี  เป็น  พระครูนิคมปัญญาภรณ์ 
๙๗. พระสมุห์  บุญโชค  วัดบ้านน้อย  จังหวัดสระบุรี  เป็น  พระครูกิตติปุญญสาร 
๙๘. พระครูปลัดปิฎกวัฒน์  พัฒน์โอทอง  วัดป่าสัก  จังหวัดสระบุรี  เป็น  พระครูโสภณปิฎกวัฒน์ 
๙๙. พระใบฎีกา  พนม  วัดม่วงหวาน  จังหวัดสระบุรี  เป็น  พระครูฐาปนกิจจาทร 

๑๐๐. พระอธิการสมบัติ  วัดสุวรรณคีรี  จังหวัดสระบุรี  เป็น  พระครูสุวรรณคีรีพิทักษ์ 
๑๐๑. พระครูธรรมธร  สมเกียรติ  วัดบ้านหินลับ  จังหวัดสระบุรี  เป็น  พระครูกิตติสีลวิมล 
๑๐๒. พระปลัด  คณุตม์กุณฑ์  วัดโคกโพธิ์  จังหวัดสระบุรี  เป็น  พระครูโกศลวิหารธรรม 
๑๐๓. พระใบฎีกา  ประภาส  วัดหนองกรดสามัคคี  จังหวัดสระบุรี  เป็น  พระครูประภาสบุญสิทธิ 
๑๐๔. พระสมุห์  ส ารวย  วัดซอยสิบ  จังหวัดสระบุรี  เป็น  พระครูปิยธรรมทัส 
๑๐๕. พระอธิการพูนพิพัฒน์  วัดสิริธโรภาวนา  จังหวัดสระบุรี  เป็น  พระครูวิมลจันทรโชติ 
๑๐๖. พระครูปลัด  ถิรธัมธ์  วัดใหญ่วันนา  จังหวัดสระบุรี  เป็น  พระครูถิรธรรมบัณฑิต 
๑๐๗. พระมหาธีรพร  ๕  ประโยค  วัดมะปรางหวาน  จังหวัดลพบุรี  เป็น  พระครูสิริธีรพงศ์ 
๑๐๘. พระอธิการสมพร  วัดปราสาทนิมิต  จังหวัดลพบุรี  เป็น  พระครูนิมิตนวธรรม 
๑๐๙. พระอธิการจรัญ  วัดมุจลินท์  จังหวัดลพบุรี  เป็น  พระครูวรดิษฐ์สาธุกิจ 
๑๑๐. พระครูสังฆรักษ์  ภัทรภณ  วัดเกริ่นกฐิน  จังหวัดลพบุรี  เป็น  พระครูภาวนาวราภรณ์  วิ. 
๑๑๑. พระปลัด  สมพงษ์  วัดพุน้อย  จังหวัดลพบุรี  เป็น  พระครูประสิทธิ์ศาสนการ 
๑๑๒. เจ้าอธิการสุรเดช  วัดวาปีอัมพาราม  จังหวัดลพบุรี  เป็น  พระครูอัมพสราภิวัฒน์ 
๑๑๓. พระสมุห์  รุ่งโรจน์  วัดโพธิ์กลางบ้านคลอง  จังหวัดลพบุรี  เป็น  พระครูโพธิสรานุวัตร 
๑๑๔. พระใบฎีกา  สมบูรณ์  วัดวังตาอินทร์  จังหวัดลพบุรี  เป็น  พระครูอุดมอินทานุรักษ์ 
๑๑๕. พระปลัด  ชัยศักดิ์  วัดพัฒนาธรรมาราม  จังหวัดลพบุรี  เป็น  พระครูชัยสิทธิ์พัฒนคุณ 
๑๑๖. พระสมุห์  วิสัญ  วัดราษฎร์มงคล  จังหวัดลพบุรี  เป็น  พระครูวรุฬห์พัฒนกิจ 
๑๑๗. เจ้าอธิการสม  วัดเขาสมโภชน์  จังหวัดลพบุรี  เป็น  พระครูภาวนาสุธรรมคุณ  วิ. 
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๑๑๘. พระปลัด  ทองสุ่น  วัดจันทาราม  จังหวัดลพบุรี  เป็น  พระครูจันทชยาภิบาล 
๑๑๙. พระครูสมุห์  สนอง  วัดบ้านฉางประชานิมิต  จังหวัดลพบุรี  เป็น  พระครูวิธานพัฒนานุกิจ 
๑๒๐. พระครูปลัด  สมเจต  วัดถ้ าพระธาตุ  จังหวัดลพบุรี  เป็น  พระครูธรรมาภิรัต 
๑๒๑. พระครูปลัด  สนิท  วัดหนองหัวช้าง  จังหวัดลพบุรี  เป็น  พระครูวินยาภิรัต 
๑๒๒. พระอธิการสวาสดิ์  วัดศิริบรรพต  จังหวัดลพบุรี  เป็น  พระครูโสตถิกิตติสาร 
๑๒๓. พระปลัด  อภิรัฐ  วัดสังฆราชาวาส  จังหวัดสิงห์บุรี  เป็น  พระครูสิงหวรคุณ 
๑๒๔. พระปลัด  เดโชว์  วัดประสิทธิ์คุณากร  จังหวัดสิงห์บุรี  เป็น  พระครูประสิทธิ์คุณาภรณ์ 
๑๒๕. พระอธิการพะเยาว์  วัดสี่เหลี่ยม  จังหวัดสิงห์บุรี  เป็น  พระครูวัฒนาวุฒิคุณ 
๑๒๖. พระครูปลัด  เอนก  วัดโคนอน  จังหวัดสิงห์บุรี  เป็น  พระครูสุนทรวิริยาภิวุฒิ 
๑๒๗. พระใบฎีกา  อ านาจ  วัดโรงวัว  จังหวัดชัยนาท  เป็น  พระครูสุนทรปัญญาธรรม 
๑๒๘. พระอธิการมโน  วัดศรีมณีวรรณ  จังหวัดชัยนาท  เป็น  พระครูมโนชัยคุณ 
๑๒๙. พระมหาวสันต์  ๖  ประโยค  วัดศรีชัยวัฒนาราม  จังหวัดชัยนาท  เป็น  พระครูศรีชยากร 
๑๓๐. พระปลัด  สมนึก  วัดดอนใหญ่  จังหวัดชัยนาท  เป็น  พระครูถิรศาสนคุณ 
๑๓๑. พระปลัด  สัญชัย  วัดโพธาราม  จังหวัดชัยนาท  เป็น  พระครูภัทรโพธิชัยคุณ 
๑๓๒. พระสมุห์  ศรีนวล  วัดดอนโพธิ์ศรี  จังหวัดชัยนาท  เป็น  พระครูโพธิชัยรังษี 
๑๓๓. พระอธิการรัศมี  วัดวังสาคร  จังหวัดชัยนาท  เป็น  พระครูสาครชัยนาท 
๑๓๔. พระปลัด  ประทุม  วัดวังกะชาย  จังหวัดชัยนาท  เป็น  พระครูโสภณปทุมกิจ 
๑๓๕. พระอธิการสมชาย  วัดเขาพะแวง  จังหวัดอุทัยธานี  เป็น  พระครูอุทัยเมตตานุศาสน์ 
๑๓๖. พระครูสังฆรักษ์  วีระพงษ์  วัดมงคลรัตนคีรี  จังหวัดอุทัยธานี  เป็น  พระครูอุทัยมงคลวัตร 
๑๓๗. พระใบฎีกา  สุรสีห์  วัดหนองผักแพว  จังหวัดอุทัยธานี  เป็น  พระครูอุทิตสุทธิวัฒน์ 
๑๓๘. พระสมุห์  สวง  วัดห้วยทราย  จังหวัดอุทัยธานี  เป็น  พระครูอุทิตนันทคุณ 
๑๓๙. พระปลัด  เจริญ  วัดหนองกระดี่นอก  จังหวัดอุทัยธานี  เป็น  พระครูอุทัยวุฒิคุณ 
๑๔๐. พระอธิการภูมิสิษฐ์  วัดแจ้ง  จังหวัดอุทัยธานี  เป็น  พระครูอรุณปิยกิจ 
๑๔๑. เจ้าอธิการสุนัน  วัดวิหารธรรม  จังหวัดอุทัยธานี  เป็น  พระครูอุทัยธรรมานันท์ 
๑๔๒. พระมหาชาญวิทย์  ๕  ประโยค  วัดอุทยานนที  จังหวัดชลบุรี  เป็น  พระครูสิริธรรมวิธาน 
๑๔๓. พระปลัด  สุเทพ  วัดอ้อมแก้ว  จังหวัดชลบุรี  เป็น  พระครูสุทธิรัตนธรรม 
๑๔๔. พระปลัด  จรวด  วัดหัวถนน  จังหวัดชลบุรี  เป็น  พระครูบุญญาวรคุณ 
๑๔๕. พระอธิการปราโมทย์  วัดทับบริบูรณ์  จังหวัดชลบุรี  เป็น  พระครูปิยกิจจาธาร 
๑๔๖. พระอธิการจ าเริญ  วัดบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  เป็น  พระครูสุวัฒน์จิตตาภรณ์ 
๑๔๗. พระอธิการธนาพงศ์  วัดเครือศรัทธาธรรม  จังหวัดชลบุรี  เป็น  พระครูศรัทธาสีลคุณ 
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๑๔๘. พระมหาเดช  ๖  ประโยค  วัดชัยมงคล  พระอารามหลวง  จังหวัดชลบุรี  เป็น  พระครู  
ศรีปริยัติวรกิจ 

๑๔๙. พระครูสมุห์  ยงยุทธ  วัดหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี  เป็น  พระครูมงคลประชาคม 
๑๕๐. พระอธิการอนันต์  วัดเขาบายศรี  จังหวัดชลบุรี  เป็น  พระครูพิศาลธรรมานุกิจ 
๑๕๑. พระครูปลัด  ภูวนาท  วัดเขาบางทราย  พระอารามหลวง  จังหวัดชลบุรี  เป็น  พระครู  

กิตติธรรมนาถ 
๑๕๒. พระมหาพิษณุ  ๔  ประโยค  วัดป่าสุทธิภาวัน  จังหวัดชลบุรี  เป็น  พระครูพิลาสธรรมนิติ 
๑๕๓. พระปลัด  บ าเพ็ญ  วัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง  จังหวัดระยอง  เป็น  พระครูกิตติคชราษฎร์ 
๑๕๔. พระปลัด  ทองใบ  วัดส านักทอง  จังหวัดระยอง  เป็น  พระครูสถิตสุวรรณากร 
๑๕๕. พระปลัด  สุรศักดิ์  วัดหนองตะแบก  จังหวัดระยอง  เป็น  พระครูสุรภัทรโพธิคุณ 
๑๕๖. พระมหาแสวง  ๕  ประโยค  วัดบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  เป็น  พระครูสิริวีราภิวัฒน์ 
๑๕๗. พระมหาสง่า  ๔  ประโยค  วัดราษฎร์อัสดาราม  จังหวัดระยอง  เป็น  พระครู 

ขันติธรรมาวาสน์ 
๑๕๘. พระครูสมุห์  ชินวรวัตร  วัดดอนส าราญ  จังหวัดระยอง  เป็น  พระครูเกษมภัทรกิจ 
๑๕๙. พระอธิการมนัส  วัดหนองคุย  จังหวัดระยอง  เป็น  พระครูวิสุทธิ์สีลาภิรัต 
๑๖๐. พระสมุห์  ส าเริง  วัดเขาหินแท่น  จังหวัดระยอง  เป็น  พระครูศาสนากิจสังวร 
๑๖๑. พระครูสมุห์  คมกฤช  วัดเสม็ดงาม  จังหวัดจันทบุรี  เป็น  พระครูกันตสีลสังวร 
๑๖๒. พระครูปลัด  วุฒิ  วัดล าพัน  จังหวัดจันทบุรี  เป็น  พระครูสุวรรณวิมลศีล 
๑๖๓. พระครูสังฆรักษ์  สมพงษ์  วัดพวาบน  จังหวัดจันทบุรี  เป็น  พระครูไพบูลสุวรรณจิต 
๑๖๔. พระอธิการจงกล  วัดป่าแก้ว  จังหวัดจันทบุรี  เป็น  พระครูสถิตรัตนวัน 
๑๖๕. พระครูสมุห์  สัมพันธ์  วัดทันตคีรีวัน  จังหวัดจันทบุรี  เป็น  พระครูอรัญธรรมนิวิฐ 
๑๖๖. พระครูธรรมธร  สายันต์  วัดป่าพัฒนาราม  จังหวัดจันทบุรี  เป็น  พระครูประดิษฐสีลวัฒน์ 
๑๖๗. พระสมุห์  ประจวบ  วัดแหลมกลัด  จังหวัดตราด  เป็น  พระครูสีลวัฒน์ธรรมกิจ 
๑๖๘. พระอธิการอุทัย  วัดเสนาณรงค์  จังหวัดตราด  เป็น  พระครูโอภาสธรรมพิสุทธิ์ 
๑๖๙. พระมหาสหัส  ๓  ประโยค  วัดพระปฐมเจดีย์   ราชวรมหาวิหาร  พระอารามหลวง   

จังหวัดนครปฐม  เป็น  พระครูวิรุฬห์เจติยาคม 
๑๗๐. พระครูใบฎีกา  ชัยวัฒน์  วัดศรีวิสารวาจา  จังหวัดนครปฐม  เป็น  พระครูปฐมญาณวัฒน์ 
๑๗๑. พระครูพิจิตรสรคุณ  พรประสิทธิ์  วัดบางแก้ว  จังหวัดนครปฐม  เป็น  พระครูปฐมสรคุณ 
๑๗๒. พระปลัด  ศิลา  ๓  ประโยค  วัดสุวรรณาราม  จังหวัดนครปฐม  เป็น  พระครูปฐมสุวรรณาภรณ์ 
๑๗๓. พระครูปลัด  ไพบูลย์  วัดสระกะเทียม  จังหวัดนครปฐม  เป็น  พระครูโกศลธรรมวิบูล 
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๑๗๔. พระครูใบฎีกา  ปัญญา  วัดป่าศรีถาวรคลองโยง  จังหวัดนครปฐม  เป็น  พระคร ู
ปัญญาถาวรวงศ์ 

๑๗๕. พระครูปลัดวรวัฒน์  ประสิทธิ์  วัดสิรินธรเทพรัตนาราม  จังหวัดนครปฐม  เป็น  พระครู
สิทธิวรวัฒน์ 

๑๗๖. พระมหาจ าเริญ  ๓  ประโยค  วัดนิเวศน์ธรรมาราม  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็น  พระครู  
สุวัฒน์ธรรมนิวิฐ 

๑๗๗. พระครูสมุห์  ประสิทธิ์  วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็น  พระครู 
สิทธิเจติยารักษ์ 

๑๗๘. พระครูปลัด  อนันต์  วัดชีธาราม  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็น  พระครูวิบูลกิจจานันท์ 
๑๗๙. พระครูพิมลสรกิจ  ประเสริฐ  วัดบรรหารแจ่มใส  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็น  พระครู 

พิทักษ์พิมลกิจ 
๑๘๐. พระครูสมุห์  บุญเลิศ  วัดกกเต็น  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็น  พระครูวิธานสุวรรณากร 
๑๘๑. พระปลัด  ไพรัช  วัดนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็น  พระครูวิรัชปัญญาวุธ 
๑๘๒. เจ้าอธิการอ านาจ  วัดสามเอก  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็น  พระครูโสภิตธรรมารักษ์ 
๑๘๓. พระปลัด  สมหวัง  วัดเสาธง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็น  พระครูนันทสุวรรณธัช 
๑๘๔. พระครูใบฎีกา  สามารถ  วัดน้อย  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็น  พระครูขันติวรานุสิฐ 
๑๘๕. พระครูวินัยธร  เสวก  วัดวสันตาราม  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็น  พระครูพิพัฒน์ปัจจันตเขต 
๑๘๖. พระปลัด  ไพโรจน์  ๓  ประโยค  วัดสองพ่ีน้อง  พระอารามหลวง  จังหวัดสุพรรณบุรี   

เป็น  พระครูพิพิธกิจวิธาน 
๑๘๗. พระปลัด  จรัญ  วัดเทพพิทักษ์  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็น  พระครูสุทธจิตตาภิมณฑ์ 
๑๘๘. พระปลัด  วิทยา  วัดคลองขอม  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็น  พระครูสุนทรวิบูลย์กิจ 
๑๘๙. พระอธิการสมบัติ  วัดหนองปล้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็น  พระครูโพธิสีลวัฒน์ 
๑๙๐. พระสมุห์  บรรเจิด  วัดสระบัวทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็น  พระครูประภัศร์สุวรรณคุณ 
๑๙๑. พระครูวินัยธร  สมภพ  วัดป่าแก้วศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็น  พระครู 

ศรีประจันตคณารักษ์ 
๑๙๒. พระครูสมุห์  ใส  วัดเทวสังฆาราม  พระอารามหลวง  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น  พระครู 

รัตนปัญญาโสภิต 
๑๙๓. พระมหาชาตรี  ๔  ประโยค  วัดถ้ ามังกรทอง  จังหวัดกาญจนบรุี  เป็น  พระครูสุตกิจวรการ 
๑๙๔. พระอธิการวินัย  วัดพุทธกาญจนมุนี  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น  พระครูผาสุกวินัยการ 
๑๙๕. พระปลัด  ธวัช  วัดสวนมะม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น  พระครูสุทธจิตคุณ 
๑๙๖. พระครูใบฎีกา  วัชระ  วัดเขาแดง  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น  พระครูกาญจนวัชรธรรม 
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๑๙๗. พระอธิการบังอาจ  วัดยางโทน  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น  พระครูนิโครธจิตคุณ 
๑๙๘. พระครูปลัด  สุวัฒน์  ๓  ประโยค  วัดวังศาลา  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น  พระครูปริยัติกาญจนกิจ 
๑๙๙. พระสมุห์  จ ารัส  วัดถ้ ากูปนฬวัน  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น  พระครูกาญจนปัญญาวิบูล 
๒๐๐. พระปลัด  สมบัติ  วัดหนองปากดง  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น  พระครูกาญจนสรคุณ 
๒๐๑. พระมหาสุรศักดิ์  ๖  ประโยค  วัดคร้อพนัน  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น  พระครูศรีกาญจนคุณ 
๒๐๒. พระอธิการกิตติ  วัดไตรรงค์  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น  พระครูวิธานกาญจนกิตติ์ 
๒๐๓. พระครูปลัด  เอนก  วัดบ้านยาง  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น  พระครูอเนกธรรมธาดา 
๒๐๔. พระมหาอานนท์  ๖  ประโยค  วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  จังหวัดสมุทรสาคร  เป็น   

พระครูศรีสาครกิจ 
๒๐๕. พระครูปลัดปริยัติวัฒน์  มนต์ชัย  วัดเทพนรรัตน์  จังหวัดสมุทรสาคร  เป็น  พระครู  

สาครประชานาถ 
๒๐๖. พระธรรมธร  ชาญศักดิ ์ วัดพันท้ายนรสิงห์  จังหวัดสมุทรสาคร  เป็น  พระครูสาครพัฒนานุรักษ์ 
๒๐๗. พระมหาชัยพร  ๓  ประโยค  วัดเกษตรพันธาราม  จังหวัดสมุทรสาคร  เป็น  พระครูบวรสาครกิจ 
๒๐๘. พระอธิการพทัย  ๓  ประโยค  วัดศรีเพชรพัฒนา  จังหวัดสมุทรสาคร  เป็น  พระครู 

สาครวชิราภรณ์ 
๒๐๙. พระครูใบฎีกา  สมปอง  วัดเทพรัตนาราม  จังหวัดสมุทรสาคร  เป็น  พระครูภาวนานุสิฐ  วิ. 
๒๑๐. พระครูสังฆรักษ์  จักรกฤษณ์  วัดราชสิงขร  จังหวัดราชบุรี  เป็น  พระครูวิสิฐรัตนานุสรณ์ 
๒๑๑. พระครูใบฎีกา  สุริยะ  วัดบางกระ  จังหวัดราชบุรี  เป็น  พระครูวรกิตติธ ารง 
๒๑๒. พระมหาอดุลณัฏฐ์  ๖  ประโยค  วัดหนองอ้อตะวันออก  จังหวัดราชบุรี  เป็น  พระครู 

สุธีปริยัตยานุศาสก์ 
๒๑๓. พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์   พิเชษฐ  วัดยางหั ก  จังหวัดราชบุรี   เป็น  พระครู 

ปัญญาวรานุวัฒน์ 
๒๑๔. พระมหาสุวัฒน์  ๖  ประโยค  วัดบ่อมะกรูด  จังหวัดราชบุรี  เป็น  พระครูศรีคุณาภิวัฒน์ 
๒๑๕. พระมหาพิสิษฐ์  ๖  ประโยค  วัดโพธิ์ไพโรจน์  จังหวัดราชบุรี  เป็น  พระครูสุธีปริยัติโสภณ 
๒๑๖. พระปลัด  ญาณเดช  วัดใหม่สี่หมื่น  จังหวัดราชบุรี  เป็น  พระครูโสภณจันทรังสี 
๒๑๗. พระปลัด  สมศักดิ์  วัดท่ายาง  จังหวัดราชบุรี  เป็น  พระครูวิธานอินทวงศ์ 
๒๑๘. พระปลัด  สุรชัย  วัดหนองระก า  จังหวัดราชบุรี  เป็น  พระครูอาทรชยาภิวัฒน์ 
๒๑๙. พระอธิการบรรพต  วัดเขารังเสือ  จังหวัดราชบุรี  เป็น  พระครูคีรีรัตนานุรักษ์ 
๒๒๐. พระปลัด  ไพบูลย์  วัดดอนใหญ่  จังหวัดราชบุรี  เป็น  พระครูวิศาลภัทรวิบูล 
๒๒๑. พระอธิการนฤเบศร์  วัดหนองเกษร  จังหวัดราชบุรี  เป็น  พระครูสุชินธรรมาภิรัต 
๒๒๒. เจ้าอธิการธานินท์  วัดทุ่งแหลม  จังหวัดราชบุรี  เป็น  พระครูถาวรธรรมจารี 
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๒๒๓. พระปลัด  ชาญ  วัดตรีญาติ  จังหวัดราชบุรี  เป็น  พระครูธรรมานุศาสน์ 
๒๒๔. พระครูสมุห์  สุดใจ  วัดโพธิ์พระนอก  จังหวัดเพชรบุรี  เป็น  พระครูโพธิพัชรวงศ์ 
๒๒๕. พระอธิการพรเทพ  วัดห้วยโรง  จังหวัดเพชรบุรี  เป็น  พระครูพัชรธรรมมงคล   
๒๒๖. พระใบฎีกา  เกชา  วัดเขาชมพู  จังหวัดเพชรบุรี  เป็น  พระครูพิศาลวัชรธรรม 
๒๒๗. พระมหาบุญเลิศ  ๔  ประโยค  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  จังหวัดเพชรบุรี  เป็น  พระครู 

พัชรสุตวิธาน 
๒๒๘. พระอธิการอ าไพ  วัดป่าเด็งธรรมาราม  จังหวัดเพชรบุรี  เป็น  พระครูไพโรจน์วัชรธรรม 
๒๒๙. พระอธิการพยูร  วัดปึกเตียน  จังหวัดเพชรบุรี  เป็น  พระครูเสถียรวัชรสาร 
๒๓๐. พระสมุห์  ประเสริฐ  วัดหนองจอก  จังหวัดเพชรบุรี  เป็น  พระครูปัญญาวรวัชร์ 
๒๓๑. พระครูปลัด  รังสรรค ์ วัดน้อยแสงจันทร์  จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็น  พระครูสมุทรจันทโรภาส 
๒๓๒. พระครูสังฆรักษ์  วิทยา  วัดทุ่งเศรษฐี  จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็น  พระครูสมุทรพิทยธาดา 
๒๓๓. พระปลัด  เจริญ  วัดดอนมะโนรา  จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็น  พระครูสมุทรวัฒนาภรณ์ 
๒๓๔. พระใบฎีกา  ฤทธาคม  วัดดอนทราย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็น  พระครูพิทยสารธรรม   
๒๓๕. พระครูวินัยธร  ไมตรี  วัดทางสาย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็น  พระครูเมตตาปุญโญภาส 
๒๓๖. พระมหาทรงศักดิ์  ๔  ประโยค  วัดห้วยสัก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็น  พระครู 

ด ารงสุตาภิวัฒน์ 
๒๓๗. พระอธิการคัมภีรญาณ  วัดป่าสุญญตา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็น  พระครูภาวนาปุญญากร  วิ. 
๒๓๘. พระครูปลัด  สมคิด  วัดธรรมิการาม  วรวิหาร  พระอารามหลวง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

เป็น  พระครูสุจิตสิทธิธรรม 
๒๓๙. พระครูใบฎีกา  เอียด  วัดถ้ าเขาน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็น  พระครูสุขุมธรรมสถิต   
๒๔๐. พระครูวินัยธร  สักชัย  วัดนครสวรรค์  พระอารามหลวง  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครู

นิวิฐกิจจานุรักษ์ 
๒๔๑. พระครูสมุห์   ณรงค์  วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครู 

นิมิตภาวนาโฆสิต  วิ. 
๒๔๒. พระครูปลัด  วันชาติ  วัดภัทรสิทธาราม  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิทัศน์ภัทรสิทธิ์ 
๒๔๓. เจ้าอธิการเกษม  วัดคลองลานใต้  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิทานธรรมเกษม 
๒๔๔. เจ้าอธิการสะอาด  วัดห้วยวารี  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิสิตสุทธิวารี 
๒๔๕. พระอธิการรวง  วัดดงขุย  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิปุณพุทธิญาณ 
๒๔๖. พระอธิการบุญเกิด  วัดหนองขอน  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิวาสบุญรังสี 
๒๔๗. พระอธิการสุวรรณ์  วัดหนองกลอย  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิคมวุฒิคุณ 
๒๔๘. พระอธิการทองอินทร์  วัดหลาสะแก  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิรุติโสภณ 
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๒๔๙. พระอธิการประทีป  วัดเขาดุม  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิวุตถ์คีรีรัตน์ 
๒๕๐. พระอธิการสังวาลย์  วัดวังแจง  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิเวศน์มงคลคุณ 
๒๕๑. พระมหาสุภัค  ๓  ประโยค  วัดหนองกระดูกเนื้อ  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิติสุตากร 
๒๕๒. เจ้าอธิการธีรพงศ์  วัดสระหลวง  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนินนาทธีรพงศ์ 
๒๕๓. พระสมุห์  สมพงษ์  วัดวังซ่าน  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิเทศจิตตาภรณ์ 
๒๕๔. พระปลัด  สมเกียรติ  วัดนากลาง  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิรมิตสันติคุณ 
๒๕๕. พระปลัด  ค าพล  วัดเขาล้อ  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิพัทธ์สุทธิคุณ 
๒๕๖. พระอธิการสุทธา  วัดเขาดินศิริวัฒนา  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิพันธ์สิริวัฒน์ 
๒๕๗. เจ้าอธิการอุดมศักดิ์  วัดคลองธรรม  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิพิฐธรรมานุยุต 
๒๕๘. พระอธิการรอง  วัดเขากองทอง  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิมมานปิยสาร 
๒๕๙. พระครูใบฎีกา  อ านวย  วัดไผ่นาเริง  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิวิฐภาวนาคุณ  วิ. 
๒๖๐. พระอธิการสิน  วัดพระหน่อธรณินทร์  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิทานวรกิจ 
๒๖๑. พระสมุห์  วิษณุ  วัดตะคร้อ  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิภาพัฒนกิจ 
๒๖๒. พระปลัด  สาคร  วัดลานชัยสามัคคี  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูนิยุตชัยกิจ 
๒๖๓. พระปลัด  บุญทรง  วัดชายธงวราราม  จังหวัดนครสวรรค์  เป็น  พระครูถาวรบุญญากร 
๒๖๔. พระสมุห์  บุญเพ็ง  วัดใหม่ศรีเจริญพร  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็น  พระครูปุญญวชิรากร 
๒๖๕. พระอธิการสีน้ า  วัดตะเคียนทอง  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็น  พระครูเกษมธรรมวัชร์ 
๒๖๖. พระอธิการค า  วัดทุ่งแปะธรรมาราม  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็น  พระครูถาวรศีลวัชร์ 
๒๖๗. พระอธิการสมเด็จ  วัดหนองบง  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็น  พระครูอรุณวชิโรภาส 
๒๖๘. พระมหาบุญมา  ๕  ประโยค  วัดโค้งวิไล  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็น  พระครูสิริวชิราภิวัฒน์ 
๒๖๙. พระใบฎีกา  สมชาย  วัดคล้ายภู่ทอง  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็น  พระครูจิรวชิรวงศ์ 
๒๗๐. พระใบฎีกา  สมเกียรติ  วัดไพรสวรรค์  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็น  พระครูปัญญาวชิรกิตติ์ 
๒๗๑. พระใบฎีกา  วิเวก  วัดบึงส าราญใหญ่  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็น  พระครูผาสุกวชิรสานติ์ 
๒๗๒. พระอธิการบุญรอด  วัดบ้านตอรัง  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็น  พระครูปิยวชิรโสภณ 
๒๗๓. พระอธิการสนม  วัดหนองกระทุ่ม  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็น  พระครูสถิตวชิรมงคล 
๒๗๔. พระอธิการก าพล  วัดเนินส าราญ  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็น  พระครูวรวรรณวชิรภูษิต 
๒๗๕. พระอธิการวัน  วัดบึงสามัคคี  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็น  พระครูวาปีวชิรธ ารง 
๒๗๖. พระปลัด  เขียน  วัดโพธิบัลลังก์  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็น  พระครูปัญญาวชิรโพธิ 
๒๗๗. เจ้าอธิการมานพ  วัดประดาเจ็ดรัง  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็น  พระครูสัทธาวชิรากร 
๒๗๘. พระอธิการสนธยา  วัดเขารัตนโชติ  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็น  พระครูวิมลรัตนโชติ 
๒๗๙. พระครูปลัด  วีระ  วัดถ้ าเขาตะล่อม  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็น  พระครูวิโรจนวีรวัฒน์ 
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๒๘๐. พระอธิการไมตรี  วัดป่าบึงหล่ม  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็น  พระครูวิวัฒนธรรมอุโฆษ 
๒๘๑. พระครูพัทธกิจ  อาทิตย์  วัดแสนสุข  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็น  พระครูประโพธธรรมากร 
๒๘๒. พระมหาเมธี  ๕  ประโยค  วัดหาดมูลกระบือ  จังหวัดพิจิตร  เป็น  พระครูสิริปริยัตโยดม 
๒๘๓. พระสมุห์  วิรัจ  วัดหัวดง  จังหวัดพิจิตร  เป็น  พระครูพิศิษฐ์อรรถรส 
๒๘๔. พระสมุห์  ทรงสิทธิ์  วัดหนองปล้อง  จังหวัดพิจิตร  เป็น  พระครูพิศาลปัญญาศาสน์ 
๒๘๕. พระอธิการสมทรง  วัดดานน้อย  จังหวัดพิจิตร  เป็น  พระครูโพธิธรรมานุศาสน์ 
๒๘๖. พระอธิการทองสด  วัดเนินพยอม  จังหวัดพิจิตร  เป็น  พระครูวิลาสโพธิคุณ 
๒๘๗. พระปลัด  ชาตรี  วัดห้วยยาวราษฎร์บ ารุง  จังหวัดพิจิตร  เป็น  พระครูพินิตสัทธาธิคุณ 
๒๘๘. พระอธิการมลเทียน  วัดทุ่งทอง  จังหวัดพิจิตร  เป็น  พระครูพิสุทธิ์สุวรรณเขต 
๒๘๙. พระมหาวีระชาติ  ๓  ประโยค  วัดสันติพลาราม  จังหวัดพิจิตร  เป็น  พระครูสุตสันติพิมล 
๒๙๐. พระอธิการยงยศ  วัดคลองทองหลาง  จังหวัดพิจิตร  เป็น  พระครูพิเศษปัญญากร 
๒๙๑. พระอธิการบุญส่ง  วัดหนองสะเดา  จังหวัดพิจิตร  เป็น  พระครูพิธานบุญรัต 
๒๙๒. พระอธิการธนิต  วัดตะกรุดไร  จังหวัดพิจิตร  เป็น  พระครูพิรุฬห์ธรรมสาร 
๒๙๓. พระอนุลักษ์  ฐิตวฑฺฒโน  วัดเทพสิทธิการาม  จังหวัดพิจิตร  เป็น  พระครูพิจารณ์พัฒนกิจ 
๒๙๔. พระอธิการฐาปนพงศ์  ๓  ประโยค  วัดหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดพิจิตร  เป็น  พระครู 

สุตธรรมพิมล 
๒๙๕. พระอธิการวิชัย  วัดเนินม่วงรัตนาราม  จังหวัดพิจิตร  เป็น  พระครูพินิจมงคลคุณ 
๒๙๖. เจ้าอธิการมัง  วัดห้วยไคร้  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น  พระครูถาวรพัชรเขต 
๒๙๗. พระใบฎีกา  อยู่  วัดราษฎร์ศรัทธา  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น  พระครูปัญญาพัชรสถิต 
๒๙๘. พระสมุห์  ไพรศาล  วัดท่ากกแก  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น  พระครูสุภัทรพัชรเขต 
๒๙๙. พระมหาประสงค์  ๓  ประโยค  วัดศรีฐานปิยาราม  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น  พระครู 

สุตพัชรกิจ 
๓๐๐. พระอธิการวงศ์แก้ว  วัดศรีบุญเรือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น  พระครูรัตนพัชรพงศ์ 
๓๐๑. เจ้าอธิการไกรสร  วัดในเรืองศรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น  พระครูโสภณพัชโรภาส 
๓๐๒. พระมหาอนันต์  ๔  ประโยค  วัดประชานิมิต  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น  พระครูปริยัติพัชรานุกิจ 
๓๐๓. พระปลัด  ภูชิต  วัดรวมทรัพย์  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น  พระครูวีรพัชรสุนทร 
๓๐๔. เจ้าอธิการณรงค์ศักดิ์  วัดตีบใต้  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น  พระครูโสภิตพัชรวงศ์ 
๓๐๕. พระอธิการสุวรรณ  วัดวังอ่าง  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น  พระครูจันทพัชราภิมณฑ์ 
๓๐๖. เจ้าอธิการสามารถ  วัดใหม่ถ้ าแก้ว  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น  พระครูรัตนพัชรสาร 
๓๐๗. พระใบฎีกา  ผล  วัดหนองมะค่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น  พระครูวาปีพัชรประสิทธิ์ 
๓๐๘. พระครูสังฆรักษ์  ธง  วัดโคกรังน้อย  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น  พระครูวีรพัชรทัต 
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๓๐๙. พระมหาสนอง  ๔  ประโยค  วัดสวนธรรมศรีมงคล  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น  พระครู 
ปริยัติพัชรมงคล 

๓๑๐. พระอธิการทองแดง  วัดปัญจขันธ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น  พระครูสุวรรณพัชรกิตติ์ 
๓๑๑. พระอธิการเสมียน  วัดศรีสมพร  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น  พระครูสุธรรมพัชรทัต 
๓๑๒. พระอธิการสมจิตร  วัดป่าเนินมะค่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น  พระครูสุนทรวัชราภรณ์ 
๓๑๓. พระอธิการชัยณรงค์  วัดพระธาตุภูผาชัย  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น  พระครูอมรวัชรคุณ 
๓๑๔. พระครูสังฆรักษ์  บุญลือ  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  วรมหาวิหาร  พระอารามหลวง   

จังหวัดพิษณุโลก  เป็น  พระครูประทีปรัตนาทร 
๓๑๕. พระครูสมุห์  สุวรรณ  วัดไก่เขี่ย  จังหวัดพิษณุโลก  เป็น  พระครูสังวรธรรมวัตร 
๓๑๖. พระใบฎีกา  สุทศ  วัดสระไม้แดง  จังหวัดพิษณุโลก  เป็น  พระครูประภัศร์วรานุกิจ 
๓๑๗. พระครูสังฆรักษ์  สุริโย  วัดจันทร์ตะวันออก  จังหวัดพิษณุโลก  เป็น  พระครูสถิตกิจจานุยุต 
๓๑๘. พระอธิการอ่อน  วัดดอนอภัย  จังหวัดพิษณุโลก  เป็น  พระครูพิสุทธิ์ปุญโญภาส 
๓๑๙. พระปลัด  สิทธา  วัดปลักแรด  จังหวัดพิษณุโลก  เป็น  พระครูประภาตจันทสาร 
๓๒๐. พระสมุห์  อ านวย  วัดราษฎร์เจริญ  จังหวัดพิษณุโลก  เป็น  พระครูวิธานวรานุวัตร 
๓๒๑. พระมหาประหยัด  ๖  ประโยค  วัดกุญชรทรงธรรม  จังหวัดพิษณุโลก  เป็น  พระครู 

ศรีธรรมสาร 
๓๒๒. พระอธิการไพฑูรย์  วัดสนามไชย  จังหวัดพิษณุโลก  เป็น  พระครูสุวิธานชัยวัฒน์ 
๓๒๓. พระอธิการธนู  วัดกรับพวงใต้  จังหวัดพิษณุโลก  เป็น  พระครูประภัศร์ธรรมรักขิต 
๓๒๔. พระสมุห์  มณู  วัดบึงพร้าว  จังหวัดพิษณุโลก  เป็น  พระครูปิยกิจจาภิมณฑ์ 
๓๒๕. พระใบฎีกา  วารินท์  วัดวังทองวราราม  จังหวัดพิษณุโลก  เป็น  พระครูโสภณบุญญาภิรม 
๓๒๖. เจ้าอธิการค ารณ  วัดเนินสว่าง  จังหวัดพิษณุโลก  เป็น  พระครูอุดมฉันทานุสิฐ 
๓๒๗. พระอธิการภาษา  วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม  จังหวัดพิษณุโลก  เป็น  พระครูพิพิธรรมคุณ 
๓๒๘. พระอธิการบุญช่วย  วัดทุ่งพระ  จังหวัดพิษณุโลก  เป็น  พระครูมนูญสุทธิวัตร 
๓๒๙. พระศรีสวรรค์  อมรธมฺโม  วัดราชบูรณะ  จังหวัดพิษณุโลก  เป็น  พระครูอมรธรรมบัณฑิต 
๓๓๐. พระปลัด  วิรัตน์  วัดยางเอน  จังหวัดสุโขทัย  เป็น  พระครูปัญญาวรานุกิจ 
๓๓๑. พระปลัด  สุทธิรภัทร  วัดบ้านกร่าง  จังหวัดสุโขทัย  เป็น  พระครูพิสิฐภัทราทร 
๓๓๒. พระครูสมุห์  ธวัชชัย  วัดใหม่โพธิ์ทอง  จังหวัดสุโขทัย  เป็น  พระครูถาวรสุวรรณโพธิ 
๓๓๓. เจ้าอธิการอนุชิต  วัดแม่ทุเลา  จังหวัดสุโขทัย  เป็น  พระครูไพโรจน์ปัญญาวุฒิ 
๓๓๔. พระปลัด  มลฑล  วัดสังฆาราม  จังหวัดสุโขทัย  เป็น  พระครูพิสุทธิ์สังฆการ 
๓๓๕. พระอธิการประสาท  วัดสันหีบ  จังหวัดสุโขทัย  เป็น  พระครูพิศาลถิรคุณ 
๓๓๖. พระปลัด  ฤทธิรงค์  วัดวังไฟไหม้  จังหวัดสุโขทัย  เป็น  พระครูวิบูลวีรวัตร 
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๓๓๗. พระอธิการประดิษฐ์  วัดกรงทอง  จังหวัดสุโขทัย  เป็น  พระครูวิรุฬห์ประภากร 
๓๓๘. พระสมุห์  สมชาย  วัดคุ้งตะเภา  จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็น  พระครูภาวนากิจจาภิรม  วิ. 
๓๓๙. พระครูสมุห์  คนอง  วัดบุ่งวังงิ้ว  จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็น  พระครูพิมลปิยกิจ 
๓๔๐. พระปลัด  อ านาจ  วัดกุฏิพระฤาษีทรงธรรม  จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็น  พระครูนิวิฐเขมารักษ์ 
๓๔๑. พระอธิการวิศรุต  วัดไผ่ลูกช้าง  จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็น  พระครูพิทักษ์สังวรคุณ 
๓๔๒. พระอธิการสมชาย  วัดหาดก าแพง  จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็น  พระครูประคุณธรรโมภาส 
๓๔๓. พระครูวินัยธร  จิต  วัดโรงม้า  จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็น  พระครูประภาตจิตตานุยุต 
๓๔๔. พระอธิการเงิน  วัดภูเงินวนาราม  จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็น  พระครูพิสุทธิ์หิรัญญากร 
๓๔๕. พระปลัด  ปรีชา  วัดโพธิ์เตี้ย  จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็น  พระครูประภากรวุฒิกิจ 
๓๔๖. เจ้าอธิการสมบูรณ์  วัดบ่อเบี้ยวนาราม  จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็น  พระครูพิพิธจันทคุณ 
๓๔๗. พระครูวินัยธร  ศักดิ์ดา  ๓  ประโยค  วัดพลอยสังวรนิรันดร์  จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็น   

พระครูวิบูลสุตวัฒน์  วิ. 
๓๔๘. เจ้าอธิการสัมพันธ์  วัดไผ่สีซอ  จังหวัดตาก  เป็น  พระครูวีรธรรมประพุธ 
๓๔๙. พระอธิการเสด็จ  วัดลานสอ  จังหวัดตาก  เป็น  พระครูพิสุทธิ์ธรรมาภิรัต 
๓๕๐. พระอธิการเอนก  วัดดงซ่อม  จังหวัดตาก  เป็น  พระครูพิทักษ์สันติคุณ 
๓๕๑. เจ้าอธิการแพลน  วัดวังมะกอก  จังหวัดตาก  เป็น  พระครูอดุลศาสนกิจ 
๓๕๒. พระมหาบุญเชิด  ๓  ประโยค  วัดป่าหนองยางตก  จังหวัดตาก  เป็น  พระครูนิวิฐสุตาภิรม 
๓๕๓. พระอธิการส าราญ  วัดใหม่ค ามา  จังหวัดตาก  เป็น  พระครูนิคมปัญญาวุฒิ 
๓๕๔. พระอธิการสวัสดิ์  วัดเจดีย์โคะ  จังหวัดตาก  เป็น  พระครูวิสุทธิ์สุวรรณากร 
๓๕๕. พระอธิการสุทธิพร  วัดรวมไทยพัฒนา  จังหวัดตาก  เป็น  พระครูสุนทรสุทธิวัตร 
๓๕๖. พระปลัด  สะอาด  วัดมงคลคีรีเขต  จังหวัดตาก  เป็น  พระครูประภัศร์กิจจานุกูล 
๓๕๗. พระปลัด  ชัยภัทร  วัดศรีปงชัย  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูภัทรชัยสุนทร 
๓๕๘. พระครูวอ  วัดม่อนพระยาแช่  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูประภาสสารธรรม 
๓๕๙. พระอธิการบุญเลิศ  วัดทับหมาก  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูโอภาสปุญญประสิทธิ์ 
๓๖๐. พระครูสังฆรักษ์  กฤษฎา  วัดสบเมาะ  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูกิตติศีลวิสุทธิ์ 
๓๖๑. พระอธิการจารุวัฒน์  วัดบ้านไฮ  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูอนุสิฐธรรโมภาส 
๓๖๒. พระปลัด  ระฌานนท์  วัดสบลี  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูอนุศาสน์วีรธรรม 
๓๖๓. พระอธิการสมศักดิ์  วัดดอนมูล  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูธีรการโกวิท 
๓๖๔. พระอธิการธรรมนูญ  วัดทุ่งเกวียน  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูพิสิฐสมาธิคุณ 
๓๖๕. พระอธิการพรหมพิพรรธน์  วัดนาคตหลวง  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูธีรธรรมพิพัฒน์ 
๓๖๖. พระอธิการบุญสา  วัดสันดอนแก้ว  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูไพศาลสารสิทธิ์ 
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๓๖๗. พระอธิการศรีนวล  วัดนากิ๋มเหนือ  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูสุธรรมวีรสุนทร 
๓๖๘. พระมหามีนา  ๓  ประโยค  วัดนางเหลียว  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูถาวรปริยัติกิจ 
๓๖๙. พระอธิการยศ  วัดแม่ผึ้ง  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูมงคลกิตติรักษ์ 
๓๗๐. พระอธิการก าธร  วัดบ้านแหง  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูโกศลสุนทรกิจ 
๓๗๑. พระอธิการไสว  วัดแม่แสลม  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูถาวรคุณาภิรักษ์ 
๓๗๒. พระปลัด  ทนงศักดิ์  วัดนาไม้แดง  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูโกศลสุนทรวัฒน์ 
๓๗๓. พระปลัด  เอกพล  วัดแพะใต้  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูปัญญาพนารักษ์ 
๓๗๔. พระครูปลัด  อุทินเทพ  วัดป่าปงสนุก  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูพรหมเทพ 
๓๗๕. พระอธิการสุพจน์  วัดรัตนคูหา  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูสุวัจนรัตนาภรณ์ 
๓๗๖. พระใบฎีกา  ชนาเมธ  วัดถ้ าขุมทรัพย์  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูเมธีธรรมวงศ์ 
๓๗๗. พระครูสังฆรักษ์  ศุฎณัฐ  วัดท่าขัว  จังหวัดล าปาง  เป็น  พระครูโสภณวีรบัณฑิต 
๓๗๘. พระอธิการสนอง  วัดดอยเขาควาย  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูสุมนเจติยารักษ์ 
๓๗๙. พระอธิการช านาญ  วัดร่องธาร  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูประคุณศีลพิพัฒน์ 
๓๘๐. พระอธิการสนิท  วัดปางลาว  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูไพจิตธรรมาวุธ 
๓๘๑. เจ้าอธิการธาร  วัดม่วงชุม  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูเกษมอัมพวัน 
๓๘๒. พระครูวินยัธร  เทพวัลย์  ๓  ประโยค  วัดทรายมูล  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูสุตญาณวิสิฐ 
๓๘๓. พระครูสมุห์  เบ็ญ  วัดป่าคา  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูอรุณธรรมวิจิตร 
๓๘๔. เจ้าอธิการกิตติศักดิ์  วัดจ าคาวตอง  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูปิยธรรมนาถ 
๓๘๕. พระปลัด  วีระเดช  วัดป่าซาง  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูปุญญวีราทร 
๓๘๖. พระปลัด  บรรเลง  วัดพระธาตุดอยตุง  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูกิตติเจติยานุกูล 
๓๘๗. พระปิยะราช  โสภณจิตฺโต  วัดวิเชตร์มณี  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูโสภณจิตตานุโยค 
๓๘๘. พระอธิการอภิชาติ  วัดสบกก  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูพิมลธรรมสิทธิ์ 
๓๘๙. พระสมุห์  เรืองฤทธิ์  ๓  ประโยค  วัดไชยสถาน  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระคร ู

ไพบูลธรรมาภรณ์ 
๓๙๐. เจ้าอธิการบุญญาศาสน์  วัดป่าไผ่  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูสันติเวฬุวัน 
๓๙๑. พระอธิการจิตติชัย  วัดดอนไชย  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูโสภิตชัยสาร 
๓๙๒. พระอธิการอภินันท์  วัดแม่ขะจาน  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูวิมลนันทสิทธิ์ 
๓๙๓. พระสมุห์  สง่า  วัดหนองบัวสรวย  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูวิศาลขันตยาธร 
๓๙๔. พระอธิการสมชาย  วัดสันกู่  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูอมรสุทธิวงศ์ 
๓๙๕. พระอธิการศุภฤกษ์  วัดศรีเวียง  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูสุเมธบุรารักษ์ 
๓๙๖. พระครูสมุห์  เด่นชัย  วัดป่ารวก  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูนิมิตสังฆการ 
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๓๙๗. พระอธิการศรีนวล  วัดหล่ายงาว  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูเมตตาสัทธานุกิจ 
๓๙๘. พระอธิการเจริญ  วัดเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูสุวัตถิ์ธรรมวิจิตร 
๓๙๙. พระครูใบฎีกา  ศรีวรณ์  วัดห้วยสัก  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูกิตติวรพินิต 
๔๐๐. พระอธิการเฉลิมณญาญ  วัดบ้านดงมหาวัน  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูสุวรรณวรสถิต 
๔๐๑. พระอธิการสามอิ๊บ  วัดปงสนุก  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูปราโมชวิหารกิจ 
๔๐๒. พระอธิการภาณุ  วัดดอนมูล  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูวิสุทธิ์จันทวงศ์ 
๔๐๓. พระครูวินัยธร  สมพร  วัดปฐมพุทธาราม  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูวิจิตรปัญญาวัชร 
๔๐๔. เจ้าอธิการสมาน  วัดป่าพุทธเมตตา  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูภัทรปัญญาคม 
๔๐๕. พระมหาจ านงค์  ๓  ประโยค  วัดพระธาตุศรีโยนก  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครู 

วีรธรรมโสภณ 
๔๐๖. พระอธิการอภิสิทธิ์  วัดศรีสว่างวัฒนา  จังหวัดเชียงราย  เป็น  พระครูสิทธิปัญญาวัฒน์ 
๔๐๗. พระครูสังฆรักษ์  วชิระ  วัดหลวงราชสัณฐาน  จังหวัดพะเยา  เป็น  พระครูปัญญาวชิรานุรักษ์ 
๔๐๘. พระครูใบฎีกา  บุญเลื่อน  วัดท่ากลอง  จังหวัดพะเยา  เป็น  พระครูสุวิมลถาวรคุณ 
๔๐๙. พระปลัด  บุญศรี  วัดบ้านงิ้ว  จังหวัดพะเยา  เป็น  พระครูพิจิตรคุณาธาร 
๔๑๐. พระครูวินัยธร  สมคิด  วัดเชียงหมั้น  จังหวัดพะเยา  เป็น  พระครูประดิษฐ์สุเมธวัตร 
๔๑๑. เจ้าอธิการอัศวิน  วัดผาลาด  จังหวัดพะเยา  เป็น  พระครูโกศลธีรคุณ 
๔๑๒. เจ้าอธิการค าแสง  วัดศรีบุญเรือง  จังหวัดพะเยา  เป็น  พระครูสุวรรณบุญโญภาส 
๔๑๓. เจ้าอธิการธาดาพงษ์  วัดไชยพฤกษ์  จังหวัดพะเยา  เป็น  พระครูสุธรรมวรธาดา 
๔๑๔. เจ้าอธิการบุญสม  วัดพระธาตุกู่ตั้ง  จังหวัดพะเยา  เป็น  พระครูวีรเจติยารักษ์ 
๔๑๕. พระอธิการต๋อย  วัดดอนไชย  จังหวัดพะเยา  เป็น  พระครูปัญญาวชิราธร 
๔๑๖. เจ้าอธิการสงกรานต์  วัดปงสนุก  จังหวัดพะเยา  เป็น  พระครูประโชติปัญญาวิสุทธิ์ 
๔๑๗. พระใบฎีกา  ใสพล  วัดบ้านธาตุ  จังหวัดพะเยา  เป็น  พระครูปิยเจติยารักษ์ 
๔๑๘. พระอธิการเจริญ  วัดป่าแฝกเหนือ  จังหวัดพะเยา  เป็น  พระครูจารุธรรมโชติ 
๔๑๙. พระครูปลัด  โกมล  วัดป่าห้วยดอกอูน  จังหวัดพะเยา  เป็น  พระครูกมลธรรมฐิติ 
๔๒๐. พระสมาน  ธวชฺโช  วัดถ้ าบุญนาค  จังหวัดพะเยา  เป็น  พระครูอนุกูลกิจจาทร 
๔๒๑. พระปลัด  กันทวี  วัดป่าฝาง  จังหวัดพะเยา  เป็น  พระครูพิพัฒน์ศาสนบัณฑิต 
๔๒๒. พระมหานพณัช  ๔  ประโยค  วัดพระบาทมิ่งเมือง  วรวิหาร  พระอารามหลวง   

จังหวัดแพร่  เป็น  พระครูเกษมนพกิจ 
๔๒๓. พระมหาสิทธิพร  ๔  ประโยค  วัดส าเภา  จังหวัดแพร่  เป็น  พระครูสุเมธสิทธาภรณ์ 
๔๒๔. เจ้าอธิการกิตติพัฒน์  วัดพงหัวหาด  จังหวัดแพร่  เป็น  พระครูสุทธิกิตติพัฒน์ 
๔๒๕. พระครูบุญยงค์  วัดอ้อยหลวง  จังหวัดแพร่  เป็น  พระครูถิรสารคุณ 
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๔๒๖. พระอธิการมลตรี  วัดแม่จอก  จังหวัดแพร่  เป็น  พระครูสุทนต์พัฒนกิจ 
๔๒๗. พระใบฎีกา  การะเวก  วัดพรหมสวรรค์  จังหวัดแพร่  เป็น  พระครูปัญญาพลวัฒน์ 
๔๒๘. พระครูอุทัย  วัดมัทธะ  จังหวัดแพร่  เป็น  พระครูวรพัฒโนทัย 
๔๒๙. เจ้าอธิการกรพัศ  วัดน้ าพร้าว  จังหวัดแพร่  เป็น  พระครูปิยธรรมคุณากร 
๔๓๐. เจ้าอธิการอาณัติ  วัดวังเบอะ  จังหวัดแพร่  เป็น  พระครูอนุศาสน์บุญญาคม 
๔๓๑. พระอธิการธนพล  วัดสกลธรรมาราม  จังหวัดแพร่  เป็น  พระครูสุธรรมวรวัฒน์ 
๔๓๒. พระครูสาคร  วัดสะเลียม  จังหวัดแพร่  เป็น  พระครูสุนทรธรรมคุปต์ 
๔๓๓. พระปลัด  เอกราช  วัดแพร่ธรรมาราม  จังหวัดแพร่  เป็น  พระครูเกษมธรรมญาณ  วิ. 
๔๓๔. พระอธิการเกรียงศักดิ์  วัดดู่ใต้  จังหวัดน่าน  เป็น  พระครูกิตตินันทโกศล 
๔๓๕. พระปลัด  อนุรักษ์  วัดนวราษฎร์  จังหวัดน่าน  เป็น  พระครูวิสุทธิ์ธรรมนันท์ 
๔๓๖. พระมหาธนพล  ๖  ประโยค  วัดแสงดาว  จังหวัดน่าน  เป็น  พระครูศรีนันทบัณฑิต 
๔๓๗. พระปลัด  กิตติธัช  วัดงิ้วงาม  จังหวัดน่าน  เป็น  พระครูโสภณนันทวิสิฐ 
๔๓๘. พระอธิการนิยม  วัดดอนสถาน  จังหวัดน่าน  เป็น  พระครูสถิตวรนันท์ 
๔๓๙. เจ้าอธิการทวี  วัดหนองบัว  จังหวัดน่าน  เป็น  พระครูวาปีปทุมนันท์ 
๔๔๐. พระอธิการวัชระ  วัดสุขศรี  จังหวัดน่าน  เป็น  พระครูสถาพรนันทวัชร์ 
๔๔๑. พระครูสังฆรักษ์  รักชาติ  วัดน้ าไคร้  จังหวัดน่าน  เป็น  พระครูนันทธรรมศาสก์ 
๔๔๒. พระปลัด  เสมอ  วัดประดิษฐ์  จังหวัดน่าน  เป็น  พระครูประดิษฐ์นันทวัตร 
๔๔๓. พระสมุห์  กิตตินันท์  วัดดอนมูล  จังหวัดน่าน  เป็น  พระครูผาสุกนันทกิตติ์ 
๔๔๔. พระครูสังฆรักษ์  คุณากร  วัดดอยแยง  จังหวัดน่าน  เป็น  พระครูคุณากรสุนทรกิจ 
๔๔๕. พระครูสมุห์  อุทัย  วัดพระธาตุแช่แห้ง  พระอารามหลวง  จังหวัดน่าน  เป็น  พระครู  

เมธีรัตนบัณฑิต 
๔๔๖. พระครูปลัด  ณัฐพล  วัดสวนดอก  พระอารามหลวง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครู 

พิลาสธรรมากร 
๔๔๗. พระครูธรรมธร  ชัยวิชิต  ๔  ประโยค  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  ราชวรวิหาร  พระอารามหลวง   

จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์ 
๔๔๘. พระครูสังฆภารพิชัย  อิศรา  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  วรวิหาร  พระอารามหลวง  จังหวัดเชียงใหม่   

เป็น  พระครูวิบูลสุวรรณวัฒน์ 
๔๔๙. พระครูปลัดวิมลวัฒน์  รุ่งโรจน์  วัดพวกช้าง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูวิมลรัตนวัฒน์ 
๔๕๐. พระปลัด  อาทิตย์  วัดดวงดี  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูสุนทรพัฒนการ 
๔๕๑. พระมหาเฉลิมพล  ๔  ประโยค  วัดสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูโกศลปริยตัคิณุ 
๔๕๒. พระมหาอภิวัฒน ์ ๔  ประโยค  วัดทุ่งขี้เสือ  จังหวัดเชยีงใหม ่ เป็น  พระครพิูพัฒนป์รยิัตยาภรณ ์
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๔๕๓. พระครูปลัด  โกวิท  วัดสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูถาวรพัฒนโกวิท 
๔๕๔. พระอธิการศราวุธ  วัดสันกลางเหนือ  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูสุนทรกิจจาภิรม 
๔๕๕. พระอธิการวัชระพล  วัดต้นเปา  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูถิรธรรมวัชร์ 
๔๕๖. พระครูใบฎีกา  อานนท์  วัดออนกลาง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูธีรธรรมานนท์ 
๔๕๗. พระครูปลัด  วีระ  ๔  ประโยค  วัดกู่ม่าน  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูวรสุตสุนทร 
๔๕๘. พระครูสมุห์  ประดิษฐ์  วัดชัยประดิษฐ์  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูชัยประดิษฐ์โสภณ 
๔๕๙. พระใบฎีกา  ชาญณรงค์  วัดทุ่งหมื่นน้อย  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูจันทสรการ 
๔๖๐. พระอธิการเกษม  วัดสันหลวง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูสังวรเขมกิจ 
๔๖๑. พระสมุห์  ฐิติกร  วัดหัวดง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูสถิตรัตนวงศ์ 
๔๖๒. พระใบฎีกา  เจริญศักดิ์  วัดดอนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูสุภัทรรัตนากร 
๔๖๓. พระสมุห์  ไวพจน์  วัดท่าข้าม  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูโสภิตพัฒนกิตติ์ 
๔๖๔. พระครูวินัยธร  พรชัย  วัดเทพนิมิตนนัทาราม  จังหวัดเชียงใหม ่ เป็น  พระครูนิมิตนันทคุณ 
๔๖๕. พระมหาเคน  ๓  ประโยค  วัดสะอาดชัยศรี  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูสุตสิริชัยวิสุทธิ์ 
๔๖๖. พระปลัด  สวัสดิ์  วัดดับภัย  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูโสตถิกิจวิธาน 
๔๖๗. พระปลัด  สยาม  วัดหนองบัวไชยมงคล  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูชัยมงคลปทุมรักษ์ 
๔๖๘. พระอธิการสมศักดิ์  ๔  ประโยค  วัดสหกรณ์แปลงสอง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครู  

วิบูลปริยัติการ 
๔๖๙. พระอธิการธนาพล  วัดล้องอ้อ  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูสุภัทรปุญญากร 
๔๗๐. พระสมุห์  นิกร  วัดห้วยโจ้  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูสุมนสังวราภิรม 
๔๗๑. พระมหาวารินทร์  ๖  ประโยค  วัดสันต้นหมื้อ  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูศรีพัฒนโกศล 
๔๗๒. พระอธิการสิทธิศักดิ์  วัดคีรีเขต  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูคีรีเขตสิทธิการ 
๔๗๓. พระใบฎีกา  อินสม  วัดท้าวบุญเรือง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูประภาตบุญโชติ 
๔๗๔. พระอธิการอนันต์  วัดป่าลาน  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูมานิตรัตนคุณ 
๔๗๕. พระครูปลัด  ศิวภัช  ๓  ประโยค  วัดป่างิ้ว  จังหวัดเชียงใหม ่ เป็น  พระครูภัทรญาณวิโรจน์ 
๔๗๖. พระอธิการค าจันทร์  วัดจอมแจ้ง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูอรุณสุวรรโณภาส 
๔๗๗. พระอธิการคมกริช  วัดท่าศาลา  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูนิวิฐสีลาภรณ์ 
๔๗๘. พระอธิการจีรเดช  วัดยางคราม  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูวิภัชบุญสาร 
๔๗๙. พระอธิการสุธรรม  วัดกิ่วลม  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูพิมลสุขวัฒน์ 
๔๘๐. พระสมุห์  วิเชียร  วัดประถมการาม  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูวัชรบุญญาภรณ์ 
๔๘๑. พระสมุห์  ทนงเดช  วัดจอมแจ้ง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูวิรุฬห์ธรรมานันท์ 
๔๘๒. พระใบฎีกา  เสาร์ค า  วัดสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูธีรธรรมพิสุทธิ์ 
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๔๘๓. พระปลัด  สุชาติ  วัดห้วยบง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูพิศิษฏ์พัฒนสาร 
๔๘๔. พระมหาอุดร  ๖  ประโยค  วัดเจดีย์หลวง  วรวิหาร  พระอารามหลวง  จังหวัดเชียงใหม่  

เป็น  พระครูสิริธรรมเมธี 
๔๘๕. พระอธิการณธนพงศ์  วัดกู่เบี้ย  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูขจิตปุญญโสภณ 
๔๘๖. พระครูธรรมธร  ไกลนาค  วัดห้วยไร่  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูวิชาญศาสนคุณ 
๔๘๗. พระครูใบฎีกา  พรพจน์  วัดบ่อสร้าง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  พระครูสุนทรธรรมสถิต 
๔๘๘. พระมหาอัมพร  ๔  ประโยค  วัดสันคะยอม  จั งหวัด เชียงใหม่   เป็น  พระครู 

โชติธรรมบัณฑิต 
๔๘๙. พระครูปลัด  ปราโมทย์  ๔  ประโยค  วัดพระธาตุหริภุญชัย  วรมหาวิหาร  พระอารามหลวง   

จังหวัดล าพูน  เป็น  พระครูโสภิตเจติยานุการ 
๔๙๐. พระมหาสมมิตร  ๔  ประโยค  วัดดอนแก้ว  จังหวัดล าพูน  เป็น  พระครูรัตนสุตานุโยค 
๔๙๑. พระอธิการสมพงษ์  วัดสันคะยอม  จังหวัดล าพูน  เป็น  พระครูสถิตวรวุฒิ 
๔๙๒. พระครูสมุห์  สุทธกานต์  วัดสุวรรณาราม  จังหวัดล าพูน  เป็น  พระครูสุวรรณปญัญาพิสุทธิ์ 
๔๙๓. พระอธิการวิชา  วัดป่าตาล  จังหวัดล าพูน  เป็น  พระครูสุจิณธรรมานุวัตร 
๔๙๔. พระครูปลัด  ทนง  วัดโบสถ์น้ าดิบ  จังหวัดล าพูน  เป็น  พระครูวิโรจน์ชยาภรณ์ 
๔๙๕. พระอธิการลือชัย  วัดหล่ายแก้ว  จังหวัดล าพูน  เป็น  พระครูสุนทรรัตนาภิวัฒน์ 
๔๙๖. พระอธิการติ๊บ  วัดนาทราย  จังหวัดล าพูน  เป็น  พระครูประโชติธรรมวิสิฐ 
๔๙๗. พระอธิการวินัย  วัดพระธาตุศรีชัยวงศา  จังหวัดล าพูน  เป็น  พระครูโฆษิตชัยวงศ์ 
๔๙๘. พระอธิการไพฑูรย์  วัดทาดอยครั่ง  จังหวัดล าพูน  เป็น  พระครูสถิตพัฒนโสภณ 
๔๙๙. พระสมุห์  แสงดี  วัดทุ่งข้าวหาง  จังหวัดล าพูน  เป็น  พระครูสาธุกิจโจภาส 
๕๐๐. พระอธิการกฤษดา  วัดป่ายาง  จังหวัดล าพูน  เป็น  พระครูสุเมธธรรมวัฒน์ 
๕๐๑. พระปลัด  พล  วัดเวียงหนองล่อง  จังหวัดล าพูน  เป็น  พระครูจิรบุญโชติ 
๕๐๒. พระมหาโกสินทร์  ๖  ประโยค  วัดเกาะกลาง  จังหวัดล าพูน  เป็น  พระครูศรีกิตตยาธิคุณ 
๕๐๓. พระมหาอาทิตย์  ๕  ประโยค  วัดป่ารัชดาราม  จังหวัดล าพูน  เป็น  พระครูสุธีธรรมาภิรัต 
๕๐๔. พระปลัด  สุรเดช  วัดพระธาตุดอยกองมู  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็น  พระครูอนุชิตกิจจานุกูล 
๕๐๕. พระสมุห์  เฉลิม  วัดทุ่งแล้ง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็น  พระครูอนุยุตสิทธิการ 
๕๐๖. พระครู  อภิวัฒน์  วัดทุ่งโป่ง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็น  พระครูอนุวัตรอินทคุณ 
๕๐๗. เจ้าอธิการสมัย  วัดป่าบ้านถ่อน  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูอุดมสมาจาร 
๕๐๘. พระอธิการสุรจิตร  วัดวารีศรีสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูธีรธรรมประยุต 
๕๐๙. เจ้าอธิการค ารณ  วัดสว่างบูรพาราม  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูปภัสสรธรรมสถิต 
๕๑๐. พระอธิการยศกร  วัดวิสุทธาวาส  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูวิสุทธิกัลยาณวัตร 
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๕๑๑. พระอธิการแสง  วัดอรัญญิกาวาส  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูประโชติคุณาวสัย 
๕๑๒. พระอธิการหลง  วัดสว่างศรีชมภู  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูมงคลปุณณวัฒน์ 
๕๑๓. พระอธิการจรูญ  ๓  ประโยค  วัดป่าค าชน  จังหวัดอุดรธาน ี เป็น  พระครูจารุวรรณพิสณฑ์ 
๕๑๔. เจ้าอธิการไพรินทร์  ๓  ประโยค  วัดระฆังทอง  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูสุวรรณธรรมวิสิฐ 
๕๑๕. พระอธิการหนุน  วัดป่านาพู่  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูสุจิตตาภิรัต 
๕๑๖. เจ้าอธิการวิมล  วัดศรีอุดมพร  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูอุดมสีลาภิวัฒน์ 
๕๑๗. พระอธิการดาววี  วัดโพธิ์ศรีเจริญ  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูวุฒิธรรมสุนทร 
๕๑๘. พระอธิการสี  วัดประทุมทองวนาราม  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูมงคลปทุมากร 
๕๑๙. พระอธิการพุดธา  วัดสว่างลัฏฐิวัน  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูพุทธิญาโณภาส 
๕๒๐. พระมหานนทพร  ๔  ประโยค  วัดศรีทรงธรรม  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูปริยัติธรรมาภิวัฒน์ 
๕๒๑. พระอธิการประทีป  วัดชัยเจริญ  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูวุฒิธรรมานุวัตร 
๕๒๒. พระอธิการบุญหนัก  วัดศรีดาราม  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูอุดรสันติคุณ 
๕๒๓. พระครูปลัด  สิมมา  วัดอุดมหนองแดง  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูอุดรรัตนวิจิตร 
๕๒๔. พระอธิการถาวร  วัดโพธิ์สว่าง  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูมงคลโพธิอุดม 
๕๒๕. พระอธิการสุนทร  วัดสว่างหายโศก  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูอรุณธรรมาทร 
๕๒๖. พระมหาธรรมวัตร  ๕  ประโยค  วัดโพธิ์ชัย  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูสิริโพธิชัยคุณ 
๕๒๗. พระอธิการนเรศ  วัดมงคลนิมิตร  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูนิมิตเขมคุณ 
๕๒๘. เจ้าอธิการขันธะชัย  วัดศิริเจริญสุข  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูวุฒิสิริคุณ 
๕๒๙. พระมหาทองลา  ๔  ประโยค  วัดป่าศิริเจริญชัย  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูปริยัติทัศนานุรักษ์ 
๕๓๐. พระอธิการประสิทธิ์  วัดสว่างบรมนิวาส  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูนิวาสธรรมากร 
๕๓๑. พระอธิการผดุง  วัดศรีสว่าง  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูประทีปธรรมพินิต 
๕๓๒. พระมหาโสภณ  ๓  ประโยค  วัดโพธิ์ศรี  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูสุตคุณาวสัย 
๕๓๓. เจ้าอธิการสวรรณ์  วัดถ้ าแก้วบุปผาราม  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูอุดมคุณานุยุต 
๕๓๔. พระอธิการปัดถา  วัดโพธิ์ศรี  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูวิจักษ์วโรปการ 
๕๓๕. พระมหาทิวากร  ๓  ประโยค  วัดโพธิสมภรณ์  พระอารามหลวง  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครู

อุดรคณานุศาสน์ 
๕๓๖. พระมหาสายัน  ๕  ประโยค  วัดอนาลโยภูค้อ  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูสิริธรรมสนุทร 
๕๓๗. เจ้าอธิการพรหม  วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูกิตติพรหมคุณ 
๕๓๘. เจ้าอธิการทองอินทร์  วัดป่ากัลยาณมิตร  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูสุวรรณกัลยากร 
๕๓๙. พระอธิการสมเกียรติ  วัดป่าถ้ าพระเทพนิมิตร  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูสุนทรศีลคุณ 
๕๔๐. พระอธิการมานิตย์  วัดโชคชัยสามัคคีธรรม  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูอรุณวุฒิธรรม 
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๕๔๑. พระอธิการโยธิน  วัดป่าบ้านฝาง  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูธรรมชยาภินันท์ 
๕๔๒. พระอธิการสมชาย  วัดป่าดงบ้านดูน  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูสุวรรณวโรปมคุณ 
๕๔๓. พระมหาคณธัช  ๓  ประโยค  วัดสุทธาราม  จังหวัดอุดรธานี  เป็น  พระครูประกาศธรรมสุนทร 
๕๔๔. พระครูสังฆรักษ์  ถาวร  วัดป่าอุดมคงคานิมิต  จังหวัดหนองคาย  เป็น  พระครูนิมิตวิทยาคม 
๕๔๕. พระครูปลัด  อารมณ์  วัดพุทธไสยาสน์  จังหวัดหนองคาย  เป็น  พระครูถิรธรรมวิธาน 
๕๔๖. พระอธิการกุศล  วัดบ่อน้ าสถิตย์  จังหวัดหนองคาย  เป็น  พระครูวาปีธรรมนิวิฐ 
๕๔๗. พระมหากุล  ๓  ประโยค  วัดศรีอุดมพร  จังหวัดหนองคาย  เป็น  พระครูภาวนาสุตากร  วิ. 
๕๔๘. พระอธิการฐานันดร  วัดชัยศรี  จังหวัดหนองคาย  เป็น  พระครูวาปีชัยสิริ 
๕๔๙. พระมหาทรงชัย  ๓  ประโยค  วัดศรีเทพเลิงสดวนาราม  จังหวัดหนองคาย  เป็น  พระครู

สุตธรรมวิชัย 
๕๕๐. พระอธิการวิทยา  วัดเวฬุวัน  จังหวัดหนองคาย  เป็น  พระครูวิรุฬห์วชิรากร 
๕๕๑. เจ้าอธิการพยุง  วัดจอมแก้ว  จังหวัดหนองคาย  เป็น  พระครูรัตนเมธาภรณ์ 
๕๕๒. พระอธิการมานัส  วัดผาตั้ง  จังหวัดหนองคาย  เป็น  พระครูพิริยนันทคุณ 
๕๕๓. พระมหาชัชวรรธน์  ๓  ประโยค  วัดมีชัยวนาราม  จังหวัดหนองคาย  เป็น  พระครู 

สุตชยาภินันท์ 
๕๕๔. เจ้าอธิการตี๋  วัดโพนงาม  จังหวัดหนองคาย  เป็น  พระครูโสภณธรรมบรรพต 
๕๕๕. เจ้าอธิการบัวเลียน  วัดป่าภูกระแต  จังหวัดหนองคาย  เป็น  พระครูประภัสสรธรรมโศภิต 
๕๕๖. พระอธิการภานุวัฒน์  วัดเสวยสุขส าราญ  จังหวัดหนองคาย  เป็น  พระครูประสิทธิธรรมวุฒิ 
๕๕๗. พระมหาประพันธ ์ ๔  ประโยค  วัดศรีสุมังคลาราม  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูปริยัติมงคลบณัฑิต 
๕๕๘. พระอธิการบรรเลง  วัดนครบาล  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูจันทธรรมาภิบาล 
๕๕๙. พระอธิการสุพิตร์  วัดจอมแจ้ง  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูโอภาสปัญญาทร 
๕๖๐. พระมหาจงมี  ๔  ประโยค  วัดอรัญญิกาวาส  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูปริยัติวิชัยธรรม 
๕๖๑. พระอธิการณัฐพนธิ์  วัดดอยวิเวก  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูวิวิตธรรมธาดา 
๕๖๒. พระปลัด  ร าลึก  วัดศรีชมชื่น  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูกันตปุญญาภรณ์ 
๕๖๓. พระมหาณัฐพล  ๓  ประโยค  วัดศรีสะอาด  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูสุตญาณสาร 
๕๖๔. พระใบฎีกา  จ าเนียร  วัดงิ้วงาม  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูพิศาลกิตติโสภณ 
๕๖๕. พระครูสังฆรักษ์  พชรพล  ๓  ประโยค  วัดแสงอรุณ  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูสุตรัตนวาที 
๕๖๖. เจ้าอธิการสกุลไทย  วัดไชยรัตนรังษี  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูรัตนธรรมากร 
๕๖๗. พระสมุห์  บุญรวม  วัดโนนทองสามัคคี  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูขันติสารวิสุทธิ์ 
๕๖๘. พระใบฎีกา  ทินกร  วัดห้วยใคร่ศรัทธาธรรม  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูโสภิตธรรมวงศ์ 
๕๖๙. เจ้าอธิการพิชิตชัย  วัดเครือหงษ์  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูวิวิธกิจจาภรณ์ 
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๕๗๐. เจ้าอธิการศิริพงษ์  วัดราษฎร์บ ารุง  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูธีรญาณประสุต 
๕๗๑. พระอธิการบุญมา  วัดเทพนิมิตวนาราม  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูนิมิตวิสารคุณ 
๕๗๒. พระอธิการกวีพจน์  วัดพุทธสถานภูไผ่  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูเวฬุวันธรรมาภรณ์ 
๕๗๓. พระอธิการเฮือน  วัดธาตุดินแทน  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูมงคลเจติยคุณ 
๕๗๔. พระครูใบฎีกา  สมศักดิ์  วัดศรีอภัยวัน  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูกิตติวีรโสภณ 
๕๗๕. เจ้าอธิการเมืองมนต์  วัดภูค าน้อยคีรีเขต  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูกันตธรรมจารี 
๕๗๖. พระอธิการอุดร  วัดป่ากุสลธโร  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูอุดมธรรมธารี 
๕๗๗. พระครูสังฆรักษ์  วิสันต์  วัดเย็นศรีระธรรมประทีป  จังหวัดเลย  เป็น  พระครูสีลธรรมโกศล 
๕๗๘. พระอธิการรัตนรัตน์  วัดโพนยางค า  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูพิทักษ์จันทาภรณ์ 
๕๗๙. พระใบฎีกา  เฉลิมชัย  วัดสะพานศรี  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูวิบูลพัฒนคุณ 
๕๘๐. พระอธิการเยาวราช  วัดกุดไห  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูธรรมจริยาภิวัฒน์ 
๕๘๑. พระมหาปรมัตถพล  ๓  ประโยค  วัดสันติสุขพัฒนา  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครู

สุตพัฒนวรกิจ 
๕๘๒. พระสมุห์  ชาญณวิชญ์  วัดบูรพาราม  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูวิศิษฎ์ธรรมธาดา 
๕๘๓. พระมหาไพศาล  ๔  ประโยค  วัดศิริสมภรณ์  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูปริยัติสิริวิมล 
๕๘๔. พระใบฎีกา  สยามรัฐ  วัดเทพารักษ์  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูเทวธรรมพิทักษ์ 
๕๘๕. พระอธิการสุขสันต์  วัดบดมาดสามัคคี  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูสุจิตธรรมวงศ์ 
๕๘๖. พระอธิการชัยนาถ  วัดมหาสมณกิจภาวนา  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูวิชัยสมณกิจจาทร 
๕๘๗. พระอธิการส าลี  วัดศรีสมพร  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูสุทธิวราภิรักษ์ 
๕๘๘. พระสมุห์  ไกรศักดิ์  วัดกกปลาซิว  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูอมรสุทธิธ ารง 
๕๘๙. พระอธิการยุทธนา  วัดศรีบุญเรือง  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูเทวธรรมประยุต 
๕๙๐. พระอธิการวันนี  วัดศรีมงคล  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูมงคลสิทธิวิบูล 
๕๙๑. เจ้าอธิการโสรินทร์  วัดรามวิทยาลัย  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูโสภิตวีรสุนทร 
๕๙๒. เจ้าอธิการไพบูลย์  วัดจิตตภาวัน  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูถาวรอุดมสถิต 
๕๙๓. เจ้าอธิการสุริยา  วัดแจ้งวิสุทธาราม  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูวิโรจน์วรรังษี 
๕๙๔. พระสมุห์  กุมาร  วัดจันตะคาม  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูจันทวัชรากร 
๕๙๕. พระอธิการทศพล  วัดบ้านสี่แยกบริบูรณ์  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูโฆษิตวีรคุณ 
๕๙๖. พระครูพรหมสร  จันทราช  วัดพุฒาราม  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูวิมลจิตตาภรณ์ 
๕๙๗. พระอธิการลอง  วัดอรัญวิเวก  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูอรัญวิริยกิจ 
๕๙๘. พระอธิการสุรชัย  วัดป่าโนนตูม  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูภูมิวารีนุรักษ์ 
๕๙๙. พระไพศาล  พหุสฺสุโต  วัดป่าอิสรธรรม  จังหวัดสกลนคร  เป็น  พระครูพิศาลธรรมานุวัฒน์ 
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๖๐๐. พระอธิการหวัง  วัดค าไก่แก้วสวรรค์  จังหวัดหนองบัวล าภู  เป็น  พระครูวิสุทธิ์รัตนานุวัตร 
๖๐๑. พระครูปลัด  ณัฏฐกิตต์  ๓  ประโยค  วัดพัชรกิติยาภาราม  จังหวัดหนองบัวล าภู  เป็น  

พระครูสุตพัชรกิตติญาณ 
๖๐๒. พระมหาปิยวาท  ๔  ประโยค  วัดสว่างศรีสมพร  จังหวัดหนองบัวล าภู  เป็น  พระครู 

ปริยัติปิยคุณ 
๖๐๓. พระอธิการค าจันทร์  วัดจอมศรีมุณี  จังหวัดหนองบัวล าภู  เป็น  พระครูอินทบุญญาภรณ์ 
๖๐๔. พระอธิการสังคม  วัดสว่างอ านวยพร  จังหวัดหนองบัวล าภู  เป็น  พระครูโอภาสจารุวรรณ 
๖๐๕. เจ้าอธิการชัยทัศน์  วัดศรีวิลัย  จังหวัดหนองบัวล าภู  เป็น  พระครูวิชัยขันติคุณ 
๖๐๖. พระอธิการสายตา  วัดศรีสะอาด  จังหวัดหนองบัวล าภู  เป็น  พระครูมนัสฐิติคุณ 
๖๐๗. เจ้าอธิการค าพุธ  วัดโคกศรีเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู  เป็น  พระครูชินวงศ์วิวัฒน์ 
๖๐๘. เจ้าอธิการวิจิตร  วัดศิลาถาวร  จังหวัดหนองบัวล าภู  เป็น  พระครูจิรธรรมานุวัตร 
๖๐๙. พระอธิการนุน  วัดทุ่งโปร่งวนาราม  จังหวัดหนองบัวล าภู  เป็น  พระครูประภัสสรศีลธรรม 
๖๑๐. พระมหาไพบูลย์  ๓  ประโยค  วัดป่าพิกุลทอง  จังหวัดหนองบัวล าภู  เป็น  พระครู 

วิบูลธรรมกิจ 
๖๑๑. เจ้าอธิการไพฑูรย์  วัดจันทรประสิทธิ์  จังหวัดหนองบัวล าภู  เป็น  พระครูสิทธิวรญาณ 
๖๑๒. พระอธิการสุพรรณ์  วัดนาสมนึก  จังหวัดหนองบัวล าภู  เป็น  พระครูสุพรรณโชติวัฒน์ 
๖๑๓. พระอธิการขจรศักดิ์  วัดป่าโนนตาล  จังหวัดหนองบัวล าภู  เป็น  พระครูสัตติจารุวรรณ 
๖๑๔. พระอธิการพงษ์ภิญโญ  วัดป่าโคกใหญ่  จังหวัดหนองบัวล าภู  เป็น  พระครูศีลธรรมสังวร 
๖๑๕. พระอธิการโกวิทย์  วัดโนนสง่าเจริญธรรม  จังหวัดบึงกาฬ  เป็น  พระครูสีลธรรมวัตร 
๖๑๖. พระมหาชัยยะ  ๕  ประโยค  วัดโชติรสธรรมากร  จังหวัดบึงกาฬ  เป็น  พระครู 

สิริปริยัตยานุวัฒน์ 
๖๑๗. เจ้าอธิการศรีสมพร  วัดใหม่พัฒนาภิบาล  จังหวัดบึงกาฬ  เป็น  พระครูพิพัฒน์วรสุนทร 
๖๑๘. เจ้าอธิการสมศักดิ์  วัดพรหมรินทร์  จังหวัดบึงกาฬ  เป็น  พระครูพิพัฒน์ปุญญาภรณ์ 
๖๑๙. พระอธิการผุย  วัดโพธิ์ศรีมงคล  จังหวัดบึงกาฬ  เป็น  พระครูมงคลธรรมประพุทธ์ 
๖๒๐. เจ้าอธิการวันชัย  วัดสังวรธรรมคุณ  จังหวัดบึงกาฬ  เป็น  พระครูพิชิตธรรมคุณ 
๖๒๑. พระอธิการธีรยุทธ  วัดราษฎร์บูรณะ  จังหวัดบึงกาฬ  เป็น  พระครูประทีปบูรณานุรักษ์ 
๖๒๒. พระอธิการบุญเลิศ  วัดใหม่บูรพาสุการาม  จังหวัดบึงกาฬ  เป็น  พระครูบูรพาพัฒนาภิรม 
๖๒๓. เจ้าอธิการสุรชัย  วัดศิริมงคลสัจจธรรม  จังหวัดบึงกาฬ  เป็น  พระครูสิริชัยธรรมรักขิต 
๖๒๔. พระอธิการสังคมนิยม  วัดสว่างศรีสุธรรม  จังหวัดบึงกาฬ  เป็น  พระครูสุธรรมประภาต 
๖๒๕. พระมหาสุคนธ์ทิพย์  ๓  ประโยค  วัดศรีสะอาดบัวบาน  จังหวัดบึงกาฬ  เป็น  พระครู 

สุตปทุมากร 
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๖๒๖. พระปลัด  สินท า  วัดสามัคคีอุปถัมภ์  จังหวัดบึงกาฬ  เป็น  พระครูกิตติปัญญานุยุต 
๖๒๗. พระปลัด  แสง  วัดเวฬุวัน  จังหวัดบึงกาฬ  เป็น  พระครูสุทธิธรรโมภาส 
๖๒๘. เจ้าอธิการคงฤทธิ์  วัดป่าห้วยหินลาด  จังหวัดบึงกาฬ  เป็น  พระครูวิมลสีลโศภิต 
๖๒๙. พระอธิการแสน  วัดโนนเค็ง  จังหวัดบึงกาฬ  เป็น  พระครูวิจิตรสีลสังวร 
๖๓๐. พระอธิการค าเฮือง  วัดห้วยไม้ซอด  จังหวัดบึงกาฬ  เป็น  พระครูบวรโชติคุณ 
๖๓๑. พระครูวินัยธร  อดิศักดิ์  วัดศรีดอนกลาง  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูสิทธิชาครธรรม 
๖๓๒. พระมหารณรงค์  ๓  ประโยค  วัดท่าประชุม  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูสุตธรรม

สโมธาน 
๖๓๓. พระใบฎีกา  ณัฐวุฒิ  วัดศิริมงคล  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูวิชิตมงคลธรรม 
๖๓๔. พระอธิการสุรพล  วัดจอมศรีวนาราม  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูบวรสุทธิสโมธาน 
๖๓๕. พระปลัด  ทองพูล  วัดอัมพาผล  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูอัมพวันธรรมาทร 
๖๓๖. พระมหาเกียรติศักดิ์  ๓  ประโยค  วัดโพธิ์ศรี  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูสุตธรรมกิตติ 
๖๓๗. พระมหาประยุทธ  ๓  ประโยค  วัดโนนเรียน  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูสุตวรสโมธาน 
๖๓๘. เจ้าอธิการฉลวย  วัดบรม  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูบวรสารเขต 
๖๓๙. พระอธิการถาวร  วัดสว่างอรุณ  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูประโชติมงคลการ 
๖๔๐. พระมหาอภัยดษิฐ์  ๕  ประโยค  วัดป่าเทพนิมิต  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูสิริจันทวรนิมิต 
๖๔๑. พระปลัด  สุวิท  วัดศรีเรืองชัย  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูกิตติญาณวิศิษฏ์ 
๖๔๒. พระอธิการประชุม  วัดท่าประชุม  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูคัมภีร์สโมธาน 
๖๔๓. พระปลัด  เล็ก  วัดพิมลธรรมาราม  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูประภัสสรวิมลกิจ 
๖๔๔. เจ้าอธิการเสริฐ  วัดบริบูรณ์  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูวิบูลวรธรรม 
๖๔๕. พระมหาสวัสดิ์   ๕  ประโยค  วัดสว่างอารมณ์  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครู 

สิริพลญาณพิสุทธิ์ 
๖๔๖. พระใบฎีกา  ทองค า  วัดบัวสีมา  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูปทุมสุวรรณาภรณ์ 
๖๔๗. เจ้าอธิการสง่า  วัดสว่างดงเค็ง  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูวิสุทธิสิริสาร 
๖๔๘. พระอธิการวิยะกร  วัดโสกตลิ่งโสภณาราม  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูโสภณประชานาถ 
๖๔๙. พระอธิการบุญธรรม  วัดบูรณะสิทธิ์  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูกัลยาณสิทธิธรรม 
๖๕๐. พระมหาประจักษ์  ๔  ประโยค  วัดเทวราช  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูปริยัติกิจโสภณ 
๖๕๑. พระอธิการบรรยง  วัดแสงสว่างอารมณ์  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูประโชติปัญญาวุฒิ 
๖๕๒. พระมหาน้อย  ๔  ประโยค  วัดสามัคคยาราม  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูปริยัติภัทรวิธาน 
๖๕๓. พระสมุห์  ชัยยัน  วัดป่าแก้วโกศล  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูโกศลอิสรธรรม 
๖๕๔. เจ้าอธิการประทวน  วัดจอมมณี  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูอินทธรรมสาร 
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๖๕๕. พระอธิการอาวุธ  วัดสิมมาราม  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูประดิษฐ์ธรรมาวุธ 
๖๕๖. พระอธิการสุกัลป์  วัดสว่างหนองไฮ  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูสุรนาทธรรมากร 
๖๕๗. พระปลัด  ประภากรณ์  วัดโนนทอง  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูประภัสร์ปัญญาภรณ์ 
๖๕๘. พระอธิการเสริม  วัดสุทธารมณ์  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูกิตติประชานาถ 
๖๕๙. พระใบฎีกา  สมพาน  วัดอัมพวัน  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูอุบลรัตนาภรณ์ 
๖๖๐. พระเพชรรุ่ง  ฐิตธมฺโม  วัดจอมแจ้ง  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูวชิรกิจจานุกูล 
๖๖๑. พระครูวินัยธร  วรชัด  วัดป่ารัตนมงคล  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูประยุตสารธรรม 
๖๖๒. พระครูวินัยธร  ทองแดง  วัดป่าประชาสรรค์  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูพุทธิสารคุณ 
๖๖๓. เจ้าอธิการทองดี  วัดป่าสามัคคีธรรม  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูจารุธรรมสาร 
๖๖๔. เจ้าอธิการผุย  วัดโนนส านัก  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูปัญญาสารานุโยค 
๖๖๕. เจ้าอธิการชาญชัย  วัดมหาชัย  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูวรเดชคุณสาร 
๖๖๖. พระอธิการมงคล  วัดป่าค้อสุทธาราม  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูมงคลธรรมสาร 
๖๖๗. พระอธิการสมนึก  วัดนิคมพรหมรังสี  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูสิทธิสารรังสี 
๖๖๘. พระครูวินัยธร  กิตติวัฒน์  วัดจันทร์เขมาราม  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูเกษมกิตติสาร 
๖๖๙. พระมหามิตร  ๔  ประโยค  วัดโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต 
๖๗๐. พระมหาปพน  ๖  ประโยค  วัดเทพปูรณาราม  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  พระครูศรีปริยัติบัณฑิต 
๖๗๑. พระครูสมุห์  ประยุทธ์  วัดมหาชัย  พระอารามหลวง  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครู  

พิพัฒน์ชยานุกุล 
๖๗๒. พระสมุห์  อุทัย  วัดบูรพาเกิ้งใต้  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูบูรพาสุนทโรทัย 
๖๗๓. พระอธิการค าพันธ์  วัดหนองห้าง  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูพิสัยสารพิสิฐ 
๖๗๔. พระครูปลัด  ธีระพงษ์  วัดโสมนัสประดิษฐ์  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูสุจิตตานุกุล 
๖๗๕. พระอธิการปรีชา  วัดหนองคูม่วง  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูวาปีชัยโชติ 
๖๗๖. พระปลัด  บัวศรี  วัดหนองทุ่ม  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูปทุมวิริยาภรณ์ 
๖๗๗. พระครูสังฆรักษ์  ไพรัตน์  วัดดอนงัว  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูสารปัญญาพิสุทธิ์ 
๖๗๘. พระอธิการพรมมา  วัดผักหวาน  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูสารขันตยานุยุต 
๖๗๙. พระอธิการบุญกอง  วัดหัวนา  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูมงคลประสิทธิคุณ 
๖๘๐. เจ้าอธิการขวัญชัย  วัดสังข์ทองวนาราม  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูสารสุวรรณาภรณ ์
๖๘๑. พระมหาพรพิพัฒน์  ๓  ประโยค  วัดเทพประดิษฐ์  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครู 

สุตสารพิพัฒน์ 
๖๘๒. พระอธิการสมพร  วัดโพธิ์ศรีนวล  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูโพธิจริยธรรม 
๖๘๓. เจ้าอธิการปรีชา  วัดศรีสุธรรมาราม  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูสุธรรมปรีชากร 
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๖๘๔. เจ้าอธิการประถม  วัดหนองสระพัง  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูสารธรรมรักขิต 
๖๘๕. เจ้าอธิการประพจน์  วัดโพธิ์ศรีบ้านเขง็  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูปภากรสารวจิติร 
๖๘๖. พระสมุห์  บุญหลาย  วัดธรรมาภิระตาราม  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูสารธรรมาภิบาล 
๖๘๗. พระอธิการสุชาติ  วัดโพธิ์ชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูสารปัญญาโกศล 
๖๘๘. พระอธิการเฟ่ืองฟู  วัดนกเหาะ  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูสารวัฒนาภรณ์ 
๖๘๙. พระปลัด  บัณฑิต  วัดยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูสารสุเมธาภรณ์ 
๖๙๐. พระมหาประกาศ  ๕  ประโยค  วัดบ้านเสือกินวัว  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครู 

สิริปริยัติบัณฑิต 
๖๙๑. พระอธิการอุฤทธิ์  วัดหนองคลอง  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูสารธรรมประสุต 
๖๙๒. พระใบฎีกา  สุดเขต  วัดโพธิไชยาราม  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูโพธิชัยโชติ 
๖๙๓. พระปลัด  นิยม  วัดป่าโนนสะอาด  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น  พระครูนิยมชัยธรรม 
๖๙๔. พระอธิการประพาด  วัดหนองกุงเหนือ  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  พระครูอุดรปัญโญภาส 
๖๙๕. พระอธิการประเด็น  วัดสะอาดไชยศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  พระครูสุภัทรสิริชัย 
๖๙๖. พระอธิการสมศรี  วัดสว่างอรุณ  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  พระครูอรุณปสาทคุณ 
๖๙๗. พระมหาธนภูมิ  ๔  ประโยค  วัดวิเศษชัยศรีหลักเหลี่ยม  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  พระครู

ปริยัติจิรากร 
๖๙๘. พระอธิการสดใส  วัดโพธิสมพร  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  พระครูประทีปโพธิสาร 
๖๙๙. พระปลัด  สุพจน์  วัดปิยะมงคล  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  พระครูปิยสุเมธาภรณ์ 
๗๐๐. เจ้าอธิการปฏิวัติ  วัดม่วงนาดี  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  พระครูอัมพวันปุญโญภาส 
๗๐๑. พระอธิการหวัน  วัดโพธิ์ชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  พระครูโพธิภัทรโสภณ 
๗๐๒. พระสมุห์  วิโรจน์  วัดตลาดแคร์หัวหนอง  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  พระครูวาปีกิจจาภรณ์ 
๗๐๓. พระสมุห์  ประยงค์  วัดดอนตาปู่  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  พระครูประภัสรธรรมากร 
๗๐๔. พระอธิการสุดใจ  วัดบ้านยางน้อย  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  พระครูสันติธรรมวิวัฒน์ 
๗๐๕. พระอธิการศาสตรา  วัดกลางห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  พระครูกัลยาณ์ธรรมานุศาสก์ 
๗๐๖. พระอธิการสงบ  วัดม่วงกุญชร  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  พระครูกุญชรปัญโญภาส 
๗๐๗. เจ้าอธิการถาวร  วัดนาตาล  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  พระครูประภัสรธรรมสถิต 
๗๐๘. พระอธิการทองคูณ  วัดอุดมพร  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  พระครูอุดมวรสุวรรณ 
๗๐๙. เจ้าอธิการทองมี  วัดศรีส าราญ  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  พระครูวิศิษฎ์ธรรมสุนทร 
๗๑๐. พระวงค์สิน  ธมฺมาลโย  วัดป่าทองประดิษฐ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  พระครูปิยธรรมสุทธิ์ 
๗๑๑. พระทองร่วม  โอภาโส  วัดบูรพาโคกเครือ  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  พระครูโอภาสสุวรรณากร 
๗๑๒. พระมหาอุดร  ๓  ประโยค  วัดบูรพาภิราม  พระอารามหลวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น   

พระครูมหาธรรมบาลมุนี 
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๗๑๓. พระปลัด  สมพงษ์  วัดกลางมิ่งเมือง  พระอารามหลวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครู  
จารุมัชฌิมาภรณ์ 

๗๑๔. พระอธิการค าสิงห์  วัดอุดมไพรสณฑ์  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูพิสณฑ์ธรรมประโชติ 
๗๑๕. เจ้าอธิการนพดล  วัดหนองตาไก้  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูสุนทรสรานุกิจ 
๗๑๖. พระใบฎีกา  สุนทร  วัดสังข์ทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูญาณวีรานุวัฒน์ 
๗๑๗. พระใบฎีกา  กิตติพงษ์  วัดพรหมประสิทธิ์สามัคคี  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูประสิทธิ

คุณาภรณ์ 
๗๑๘. พระอธิการไพฑูรย์  วัดศรีบุญเรือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูรัตนบุญญาภรณ์ 
๗๑๙. พระอธิการสมพร  วัดม่วงค าวนาราม  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูอัมพวันธรรมวิมล 
๗๒๐. พระปลัด  คงศักดิ์  วัดธรรมประดิษฐาราม  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูประคุณธรรมาภรณ์ 
๗๒๑. พระอธิการอัครเดช  วัดธาตุอัมพวัน  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูอัมพวันเจติยาภิรักษ์ 
๗๒๒. พระอธิการวัชรพล  วัดดอนธาตุทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูวชิรเจติยาภิบาล 
๗๒๓. พระสมุห์  ค าผ่าน  วัดดงเมืองเก่า  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูนครเจติยาภิบาล 
๗๒๔. พระปลัด  สิทธิพล  วัดน้ าค าน้อย  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูสุวรรณธรรมโสภณ 
๗๒๕. พระอธิการวินัย  วัดชัยอุดมพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูชัยสิทธิโสภณ 
๗๒๖. เจ้าอธิการปรีชา  วัดชานุวรรณ  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูสุจิตปุญญาภรณ์ 
๗๒๗. เจ้าอธิการวิมล  วัดสว่างแสงจันทร์  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูญาณจันทรังษี 
๗๒๘. พระมหาทองมาก  ๕  ประโยค  วัดบ้านดอนรัก  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูสิริสุวรรณชัย 
๗๒๙. พระมหาสมศรี  ๓  ประโยค  วัดสว่างอารมณ์  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูสุตธรรโมภาส 
๗๓๐. พระอธิการภูวิศ  วัดหนองตาแสง  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูวาปีธรรมวิมล 
๗๓๑. พระมหาขันเงิน  ๓  ประโยค  วัดบ้านสนามชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูสุตธรรมขันธ์ 
๗๓๒. พระอธิการส านวน  วัดดงบ้านยาง  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูอรัญวรคุณ 
๗๓๓. พระมหาสมบูรณ์  ๔  ประโยค  วัดอีหลุบ  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูปริยัติสีลวงศ์ 
๗๓๔. เจ้าอธิการวุฒิชัย  วัดบ้านหนองช้าง  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูธวัชกุญชรวาปี 
๗๓๕. พระครูสังฆรักษ์  นพณรรพ์  วัดสว่างคารมณ์  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูธีรธรรมาทร 
๗๓๖. พระอธิการหนูพา  วัดบ้านอ้น  (สระแคนเจริญศรี)  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็ น  พระคร ู

วาปีกัลยาณคุณ 
๗๓๗. พระอธิการวสันต์  วัดสันโดษโฆษะ  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูโฆสิตปัญญารัต 
๗๓๘. พระใบฎีกา  ไพรัตน์  วัดช่วยราษฎร์บ ารุง  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูวีรธรรมาภิมณฑ ์
๗๓๙. พระอธิการสุวิทย์  วัดหนองม่วง  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูวาปีปัญญาประสุต 
๗๔๐. เจ้าอธิการวีระศักดิ์  วัดนิเวศน์วนาราม  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูไพรสณฑ์ธรรมคุณ 
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๗๔๑. พระครูปลัด  ธรรมสรณ์  วัดสว่างสระทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูโพธิชัยคณาภิวัฒน์ 
๗๔๒. พระปลัด  เรืองยศ  วัดศิริมงคล  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูพิมลรัตนาภรณ์ 
๗๔๓. พระอธิการประทวน  วัดหนองแสง  (หนองแสงโนนสมบูรณ์)  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น   

พระครูวาปีจันทโสภณ 
๗๔๔. พระใบฎีกา  นรินทร์  วัดป่าแหน  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูสีลสราธิคุณ 
๗๔๕. พระครูปลัด  หฤษฎ์  วัดบ้านเหล่างิ้ว  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูไพโรจน์ญาณโสภณ 
๗๔๖. พระอธิการสุพรม  วัดดงเครือวัลย์  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูมงคลวราธิคุณ 
๗๔๗. พระอธิการบัวกัน  วัดบุ่งค้า  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูปทุมจันทสโรภาส 
๗๔๘. พระอธิการหนูพันธ์  วัดสว่างดอนแก้ว  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูสุธรรมวราภรณ์ 
๗๔๙. พระปลัด  วิเชียร  วัดชัยราษฎร์  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูโสภณสราธิวัฒน์ 
๗๕๐. พระครูพิเศษสรวุฒิ  ธีรานุวัฒน์  ๓  ประโยค  วัดบึงพระลานชัย  พระอารามหลวง   

จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูสุธีรานุวัฒน์ 
๗๕๑. เจ้าอธิการเกียรติศักดิ์  วัดป่าศรีค าสูง  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูกิตติคุณสุนทร 
๗๕๒. พระใบฎีกา  ไพศิษฏ์  วัดฐิตวิริยาวนาราม  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูวิศิษฐวีรโสภณ 
๗๕๓. พระอธิการพลพิชัย  วัดป่าดอนแก้ว  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูโกศลพลญาณ 
๗๕๔. พระนิกร  จารุวณฺโณ  วัดป่าหนองแสงทุ่ง  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูญาณรัตนากร 
๗๕๕. พระสมบัติ  สารธมฺโม  วัดป่าหนองแข้ดง  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูสุทธิวรกิจจาทร 
๗๕๖. พระครูปลัด  สมหมาย  วัดป่าจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็น  พระครูภาวนาพัฒนบัณฑิต 
๗๕๗. พระมหาประเสริฐ  ๔  ประโยค  วัดสระบัว  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูปริยัติวราภิมณฑ์ 
๗๕๘. พระอธิการประนอม  วัดหนองตาปู่  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูวชิรธรรมาวุธ 
๗๕๙. พระอธิการเอกฤทธิ์  วัดห้วยข้าวสารเจริญธรรม  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครู 

ปุญญธรรมวิสิฐ 
๗๖๐. พระอธิการด ารง  วัดเก่าหนองบัว  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูมงคลพรหมาจารย์ 
๗๖๑. พระอธิการจันทา  วัดป่ามงคลญาณ  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูจันทสีลานุวัฒน์ 
๗๖๒. พระอธิการบุญเพ็ง  วัดป่านาเหล่า  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูปุณณธรรมเขต 
๗๖๓. พระอธิการทองเพ็ญ  วัดโนนรังใหญ่  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูสุวรรณปุณณวัฒน์ 
๗๖๔. พระอธิการสว่าง  วัดนาเลิง  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูอาภากรนันทเขต 
๗๖๕. พระอธิการสุธรรม  วัดป่าโพนเพ็ก  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูอรัญธรรมกิตติ 
๗๖๖. พระอธิการกรัณย์พล  วัดศรีสุการาม  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูขันติพลธรรม 
๗๖๗. พระอธิการสนอง  วัดบ้านหนองขุ่น  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูวาปีธรรมากร 
๗๖๘. พระอธิการอภิชาติ  วัดวนวาสี  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูอุดมธรรมวาสี 
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๗๖๙. เจ้าอธิการอภิวัฒน์  วัดนาเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูพัฒนโชติเขต 
๗๗๐. พระครูปลัด  บรรจง  วัดสร้างแก้วเหนือ  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูรัตนจันทวงศ์ 
๗๗๑. พระใบฎีกา  ส ารอง  วัดโนนเกษม  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูเกษมชยาลังการ 
๗๗๒. พระมหาบันทอน  ๖  ประโยค  วัดนาเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูเขมราฐเมธี 
๗๗๓. เจ้าอธิการสมศักดิ์  วัดวังม่วง  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูอัมพวันเขมากร 
๗๗๔. พระอธิการจันทร์ดี  วัดเวฬุวัน  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูเวฬุวันวชิรกิจ 
๗๗๕. พระอธิการวิเชียร  วัดแก้วรังษี  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูรังษีรัตนาธร 
๗๗๖. พระมหาประกาศ  ๖  ประโยค  วัดหนองเหนี่ยว  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครู 

เมธีปริยัติวิมล 
๗๗๗. พระมหาทินกร  ๕  ประโยค  วัดอมรินทราราม  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครู 

สิริปัญญากร 
๗๗๘. เจ้าอธิการประภาส  วัดบุรีรมย์  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูปภากรธรรมารม 
๗๗๙. พระอธิการวิรัตน์  วัดบ้านสว่าง  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูโอภาสรัตนวัฒน์ 
๗๘๐. พระอธิการบุญรอด  วัดโนนสวน  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูวิริยปุญญวัฒน์ 
๗๘๑. พระอธิการเลอศักดิ์  วัดฝั่งเพใน  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูอุดมวีรกิจ 
๗๘๒. พระใบฎีกา  ธีระวัฒน์  วัดร่องคันแยงน้อย  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูถิรปัญญาประสิทธิ์ 
๗๘๓. พระอธิการสมศรี  วัดนามนใต้  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูสุเขตปัญญากร 
๗๘๔. พระอธิการพรหมวิเศษ  วัดใหม่นาค า  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูสุวรรณนวเขต 
๗๘๕. เจ้าอธิการสถิตย์  วัดดงบังใต้  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูประภาตวรธรรม 
๗๘๖. พระอธิการเปลี่ยน  วัดอารีย์ประชาสรรค์  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูมงคลประชาสรรค์ 
๗๘๗. พระอธิการมงคล  วัดหนองบก  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูวาปีโชติวัฒน์ 
๗๘๘. พระอธิการพันธ์ศรี  วัดเที่ยงธรรมวนาราม  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูชินวงศ์วิสิฐ 
๗๘๙. เจ้าอธิการบุญหลาย  วัดโนนสง่า  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูสีลบุญคุปต์ 
๗๙๐. พระอธิการวิชิต  วัดโนนส าราญ  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูเกษมสีลาธร 
๗๙๑. พระมหาวิไลศักดิ์  ๔  ประโยค  วัดแสนสุข  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูสุธีปทุมากร 
๗๙๒. เจ้าอธิการเศรษฐวุฒิ  วัดภูจันแดงภาวนาราม  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูปิยวรรโณบล 
๗๙๓. เจ้าอธิการบุญมี  วัดห้วยไผ่  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูอุบลธรรมบาล 
๗๙๔. เจ้าอธิการเกรียงไกร  วัดป่าหนองสุ่ม  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูกิตติวรรโณบล 
๗๙๕. เจ้าอธิการหนูกาล  วัดอูบมุง  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูอุทานธรรโมบล 
๗๙๖. พระครูสมุห์  เฉวียน  ๓  ประโยค  วัดเกาะแก้วคูณดี  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครู

พิมลสุตบัณฑิต 
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๗๙๗. พระครู ธ รรมธร  ศิ ริ วัฒน์   ๓   ประโยค  วั ดมหาวนาราม  พระอารามหลวง   
จังหวัดอุบลราชธานี  เป็น  พระครูธีรธรรมบัณฑิต 

๗๙๘. พระครูปลัด  สมศักดิ์  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  พระอารามหลวง  จังหวัดศรีสะเกษ   
เป็น  พระครูวิทิตธรรมรังษี 

๗๙๙. พระมหาขุนทอง  ๖  ประโยค  วัดมหาพุทธาราม  พระอารามหลวง  จังหวัดศรีสะเกษ   
เป็น  พระครูสุธีวรปรีชา 

๘๐๐. พระใบฎีกา  ทวี  วัดบ้านหอย  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูวิบูลธรรมาภิบาล 
๘๐๑. พระอธิการประสิทธิ์  วัดหนองสาด  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูวาปีประสิทธิคุณ 
๘๐๒. พระสมุห์  ภานุพงศ์  วัดหนองหยอด  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูโอภาสธรรมภาณี 
๘๐๓. พระอธิการฝั้น  วัดสุเทพนิมิต  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูมงคลสุธรรมนิมิต 
๘๐๔. พระอธิการพงศ์ศักดิ์  วัดขี้เหล็ก  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูวุฒิธรรมวงศ์ 
๘๐๕. พระใบฎีกา  จอม  วัดหนองถ่ม  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูอุดมวรธรรม 
๘๐๖. พระอธิการสง่า  วัดบูรพา  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูบูรพาสันติคุณ 
๘๐๗. พระอธิการชัยรัตน์  วัดบ้านหนามแท่ง  (สระพังทอง)  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครู

สุวรรณสราธิคุณ 
๘๐๘. เจ้าอธิการวิสิทธิ์  วัดพระธาตุกู่แก้ว  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูรัตนจันทาภรณ์ 
๘๐๙. พระอธิการธีรวัฒน์  วัดบัวหุ่ง  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูปทุมธีรธรรม 
๘๑๐. พระอธิการพยัคฆ์  วัดป่ามหาราช  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูนันทวนาภิบาล 
๘๑๑. พระมหาเฉลิม  ๓  ประโยค  วัดโนนงามสามัคคี  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครู 

สุตปิยวรรณ 
๘๑๒. พระมหาอาคม  ๓  ประโยค  วัดไหล่ดุม  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูกิตติสุตาคม 
๘๑๓. เจ้าอธิการชาญ  วัดกระโพธิ์ช่างหม้อ  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูปรีชาวิจิตรธรรม 
๘๑๔. พระครูใบฎีกา  ตัน  วัดอาวอย  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูกิตติวรานุยุต 
๘๑๕. พระอธิการจิรวัฒน์  วัดขุนหาร  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูพิทักษ์สีลคุณ 
๘๑๖. พระอธิการไพสินธิ์  วัดปราสาทศรี  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูประภัสรธรรมานุสิฐ 
๘๑๗. พระอธิการชิต  วัดบ้านสนวน  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูวิชัยธรรมาภินันท์ 
๘๑๘. พระอธิการเพียง  วัดบ้านหว้า  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูมงคลธรรมปีติ 
๘๑๙. พระอธิการส าราญ  วัดคูสี่แจ  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูเกษมญาณคุณ 
๘๒๐. พระอธิการบุญเกิด  วัดผักไหมใหญ่  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูวุฒิปุญญาภรณ์ 
๘๒๑. พระอธิการพิรุณ  วัดโนนสมบูรณ์  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูสุจิณอุดมคุณ 
๘๒๒. พระอธิการสุรักชัย  วัดโพธิ์พระองค์  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูวิริยโพธิกิจ 
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๘๒๓. พระครูใบฎกีา  รันยา  วัดดวนใหญ่  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูโกศลภัทรคุณ 
๘๒๔. พระอธิการประเสริฐ  วัดบ้านกะวัน  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูวรธรรมวิจักษ์ 
๘๒๕. พระอธิการรัศมี  วัดหนองฮาง  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูวาปีธีรคุณ 
๘๒๖. พระอธิการสุวรรณี  วัดโนนพยอม  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูอินทปัญญาวุฒิ 
๘๒๗. พระอธิการสุรัตน์  วัดบ้านแดง  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูสุทธิประภากร 
๘๒๘. เจ้าอธิการคุณากร  วัดบ้านผือ  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูปุญญธรรมสุนทร 
๘๒๙. เจ้าอธิการจรัน  วัดดงก้าวกัลยาราม  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูภาวนาสีลวิสุทธิ์ 
๘๓๐. พระอธิการศีลวัตร  วัดโคกเจริญ  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูสุจิณวัฒนคุณ 
๘๓๑. พระอธิการนันทบุรมย์  วัดโพนข่า  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูศาสนกิจจาทร 
๘๓๒. พระอธิการทองปาน  วัดป่าสันตินิมิต  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูเมตตาสันตยาธิคุณ  วิ. 
๘๓๓. พระอธิการอ านวย  วัดป่าศรีบัวทอง  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูกันตธรรมคุณ 
๘๓๔. พระอธิการบรรพ์  วัดป่าเทพนิมิต  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูวิมลวรกิจจานุยุต 
๘๓๕. พระครูสมุห์  วีระพงษ์  วัดป่าหนองไผ่  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูวุฒิธรรมานุศาสนน์ 
๘๓๖. พระอธิการประสิทธิ์  วัดป่าเมืองน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูประสิทธิธรรมคุณ 
๘๓๗. พระอธิการมนัด  วัดโนนหว้านไฟ  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  พระครูสุคุณธรรมานันท์ 
๘๓๘. พระปลัด  พรสวรรค์  วัดกลาง  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูปัญญาธรรมวิรุฬห์ 
๘๓๙. พระอธิการเกิด  วัดศิริโสภาพ  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูมงคลธรรมรุจิ 
๘๔๐. พระอธิการนิรัญ  วัดธาตุปุ่น  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูกิตติปุญญาคม 
๘๔๑. พระอธิการธสิมมา  วัดหนองกุดแคน  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูวาปีธรรมาภรณ์ 
๘๔๒. พระครูสังฆรักษ์  สิรภพ  วัดหัวดอน  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูศีลาจารธ ารง 
๘๔๓. เจ้าอธิการวราสิน  วัดโพธิ์ไชย  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูรัตนโชติวุฒิ 
๘๔๔. พระอธิการยุทธพงค์  วัดโพธิ์ไทร  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูนิโครธโพธิวงศ์ 
๘๔๕. พระอธิการอุเบกข์  วัดโพธิ์สว่าง  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูประภาสโพธิวัฒน์ 
๘๔๖. พระอธิการประสิทธิ์  วัดสว่างแจ้ง  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูประภาสปัญญาภิมณฑ์ 
๘๔๗. พระอธิการสายชล  วัดไตรมิตรประชาราม  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูรัตนประชานาถ 
๘๔๘. พระอธิการนพเดช  วัดเจริญศิลป์  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูพัฒนจันทสาร 
๘๔๙. พระครูสมุห์  ชีวา  วัดทรายค า  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูสุวรรณอุดมธรรม 
๘๕๐. พระครูปลัด  ศักดิ์ศรี  วัดศรีบุญเรือง  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูภาวนาวิสุทธิวงศ์  วิ. 
๘๕๑. พระอธิการฉลาด  วัดสว่างภูมิกาวาส  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูกันตสีลโกศล 
๘๕๒. พระปลัด  สุภรณ์  วัดนายอน้อย  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูอนุเขตอัครธรรม 
๘๕๓. พระอธิการคนองเดช  วัดราษฎร์สวัสดิ์  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูโสตถิวรธรรม 
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๘๕๔. พระครูประสิทธิ์สรการ  สุวิทย์  ๓  ประโยค  วัดศรีชมภู  จังหวัดนครพนม  เป็น   
พระครูสุตเจติยานุการ 

๘๕๕. เจ้าอธิการปัญญา  วัดโพนแก้ว  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูสุภัทรปัญญารัตน์ 
๘๕๖. พระสมุห์  ประภาส  วัดป่าธรรมาราม  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูประภัศร์ธรรมมากร 
๘๕๗. พระครูปลัด  สุภีพัฒน์  วัดอรัญญิกาวาส  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูสุเมธธรรมาภวิฒัน ์
๘๕๘. เจ้าอธิการส่งศักดิ์  วัดป่าสีลาราม  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูสีลพลานุยุต 
๘๕๙. พระครูปลัด  สุรัตน์  วัดป่ากินรี  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูสุรัตนากร 
๘๖๐. พระปลัด  ค าตา  วัดป่าทรายทอง  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูเสถียรธรรมประจักษ์ 
๘๖๑. พระใบฎีกา  วรวิทย์  วัดหัวเวียงรังษี  จังหวัดนครพนม  เป็น  พระครูวรธรรมรังสี 
๘๖๒. พระอธิการจ าปา  วัดค้อเหนือ  จังหวัดยโสธร  เป็น  พระครูโกศลอุตรกิจ 
๘๖๓. พระอธิการสุทิน  วัดเชียงหวาง  จังหวัดยโสธร  เป็น  พระครูพิสิฐจันทสร 
๘๖๔. พระมหาธีระโรจน์  ๓  ประโยค  วัดมะพริก  จังหวัดยโสธร  เป็น  พระครูสุตวิริยโยภาส 
๘๖๕. พระอธิการอุทัย  วัดสมบูรณ์พัฒนา  จังหวัดยโสธร  เป็น  พระครูอรุณปุณณพัฒน์ 
๘๖๖. พระอธิการสมหมาย  วัดบ้านอาจ  จังหวัดยโสธร  เป็น  พระครูภัทรธรรมกิตติ 
๘๖๗. พระอธิการธาณี  วัดดอนผึ้ง  จังหวัดยโสธร  เป็น  พระครูอุดมฉันทกิจ 
๘๖๘. พระครูสังฆรักษ์  ยมนา  วัดนาจาน  จังหวัดยโสธร  เป็น  พระครูสันตธรรมเขตโสภณ 
๘๖๙. พระอธิการโยภาว  วัดก าแมด  จังหวัดยโสธร  เป็น  พระครูอัครวรานุวัตร 
๘๗๐. พระอธิการอุทร  วัดโพธิสัตว์  จังหวัดยโสธร  เป็น  พระครูสังวรโพธิธรรม 
๘๗๑. พระอธิการพุฒ  วัดสิงห์ทองเหนือ  จังหวัดยโสธร  เป็น  พระครูปิยสุวรรณาภรณ์ 
๘๗๒. พระอธิการสะกิฏ  วัดฟ้าห่วนใต้  จังหวัดยโสธร  เป็น  พระครูวิสิฐนภเขต 
๘๗๓. พระอธิการศุภชัย  วัดน้ าค าใหญ่  จังหวัดยโสธร  เป็น  พระครูศุภกิจโกศล 
๘๗๔. เจ้าอธิการสมาน  วัดศรีพัฒนาราม  จังหวัดยโสธร  เป็น  พระครูจิตตปัญญาโสภณ 
๘๗๕. พระอธิการขวัญชัย  วัดป่าเทพสถิตย์  จังหวัดยโสธร  เป็น  พระครูโสภณธรรมาภิวัฒน์ 
๘๗๖. พระอธิการชัชวาลย์  วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ์  จังหวัดยโสธร  เป็น  พระครูสุนทรธรรมโชติ 
๘๗๗. พระอธิการนิวรณ์  วัดป่าภูเกิ้ง  จังหวัดมุกดาหาร  เป็น  พระครูภาวนาถาวรคุณ  วิ. 
๘๗๘. พระมหาพัชรินทร์  ๓  ประโยค  วัดสว่างชมพู  จังหวัดมุกดาหาร  เป็น  พระครูสุตวชิราวุธ 
๘๗๙. พระอธิการชาลี  วัดเฉลิมชัย  จังหวัดมุกดาหาร  เป็น  พระครูวิชัยภัทรคุณ 
๘๘๐. เจ้าอธิการเพียง  วัดอรุณรังษี  จังหวัดมุกดาหาร  เป็น  พระครูอรุณวรรังษี 
๘๘๑. พระอธิการวงค์  วัดศรีนวนบุปผาราม  จังหวัดมุกดาหาร  เป็น  พระครูจารุวรรณโกศล 
๘๘๒. พระอธิการอนุพงศ์  วัดโพนไฮพัฒนาราม  จังหวัดมุกดาหาร  เป็น  พระครูอุดมพัฒนกิจ 
๘๘๓. พระอธิการแก้วทวี  วัดพระศรีมหาโพธิ์  จังหวัดมุกดาหาร  เป็น  พระครูมหาโพธิธรรมากร 
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๘๘๔. พระอธิการบุญหลาย  วัดธรรมรังษี  จังหวัดมุกดาหาร  เป็น  พระครูปุณณธรรมญาณ 
๘๘๕. เจ้าอธิการอารัญ  วัดป่าศิลาวิเวก  จังหวัดมุกดาหาร  เป็น  พระครูวิเวกธรรมรัต 
๘๘๖. เจ้าอธิการสุนทร  วัดป่าภูเขากวาง  จังหวัดมุกดาหาร  เป็น  พระครูสุนทรโพธิคุณ 
๘๘๗. เจ้าอธิการวิสุทธิ์  วัดนาหลวงอุดมธรรม  จังหวัดมุกดาหาร  เป็น  พระครูอุดมธรรมสุทธิ 
๘๘๘. พระมหาเรืองเดช  ๔  ประโยค  วัดมัชฌันติการาม  จังหวัดมุกดาหาร  เป็น  พระครู

สถาพรวรเดช 
๘๘๙. พระอธิการสมทรง  วัดโสกโตน  จังหวัดอ านาจเจริญ  เป็น  พระครูวุฒิปัญญาธร 
๘๙๐. พระอธิการยิ่งยศ  วัดศรีมงคล  จังหวัดอ านาจเจริญ  เป็น  พระครูวิสิฐรัตนมงคล 
๘๙๑. พระอธิการประสิทธิ์  วัดศรีทอง  จังหวัดอ านาจเจริญ  เป็น  พระครูสุวรรณประสิทธิคุณ 
๘๙๒. พระมหาสุระศิลป์  ๔  ประโยค  วัดกุงชัย  จังหวัดอ านาจเจริญ  เป็น  พระครูปริยัติชยานุสิฐ 
๘๙๓. พระอธิการสีจันทร์  วัดสงบคารมณ์  จังหวัดอ านาจเจริญ  เป็น  พระครูสันติจิตตาภิรม 
๘๙๔. พระมหาสมคอง  ๔  ประโยค  วัดหนองโน  จังหวัดอ านาจเจริญ  เป็น  พระครูปริยัติปัญญาโกศล 
๘๙๕. พระดาวิทย์  ธมฺมวโร  วัดศรีชมภู  จังหวัดอ านาจเจริญ  เป็น  พระครูสุธรรมวรานุกูล 
๘๙๖. พระอธิการเสถียร  วัดป่าค าสมบูรณ์  จังหวัดอ านาจเจริญ  เป็น  พระครูเสถียรปุญญากร 
๘๙๗. พระมหานคร  ๓  ประโยค  วัดบึง  พระอารามหลวง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครู 

สุตสีมาภรณ์ 
๘๙๘. พระมหาศรีมงคล  ๖  ประโยค  วัดสะแก  พระอารามหลวง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น   

พระครูศรีธรรมวิสิฐ 
๘๙๙. พระสมุห์  สมมาตร  วัดตาลโหรน  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูปฏิภาณธรรมโฆสิต 
๙๐๐. พระใบฎีกา  สมพง  วัดโคกคอนอินทร์เจริญธรรม  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครู

กัลยาณพุทธิวงศ์ 
๙๐๑. พระครูใบฎีกา  เสมอ  ๔  ประโยค  วัดพะไล  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครู 

ปริยัติธรรมวุฒิ 
๙๐๒. พระใบฎีกา  ถนอม  วัดหลุมข้าว  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูธัญเขตพิพัฒน์ 
๙๐๓. พระอธิการสมสิน  วัดโตนด  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูวรวัตรนานุยุต 
๙๐๔. พระอธิการสมเกียรติ  วัดจันดุม  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูกิตติธรรมรส 
๙๐๕. พระอธิการสวัสดิ์  วัดหอกลอง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูโสตถิบุญญาภรณ์ 
๙๐๖. พระครูใบฎีกา  ส้มเกลี้ยง  วัดสายออ  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูวิภัชธรรมวิมล 
๙๐๗. พระใบฎีกา  บุญเกิด  วัดทัพรั้ง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูปุญญนิธิธรรม 
๙๐๘. พระมหานันทพัทธ์  ๖  ประโยค  วัดป่าเมืองแก้ว  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครู 

ศรีธวัชชัยมุนี 
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๙๐๙. พระสมุห์  ประสิทธิ์  วัดนกออก  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูธวัชชยาธิการ 
๙๑๐. พระอธิการทรงพล  วัดหัวนา  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูธวัชชัยเขต 
๙๑๑. พระใบฎีกา  ชุมสาย  วัดระเริง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูมงคลสีมากร 
๙๑๒. พระอธิการสังวร  วัดอ าภาผล  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูสุทธิสังวราภิรักษ์ 
๙๑๓. พระปลัด  อนุพงษ์  วัดจระเข้หิน  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูประภาสธรรมธร 
๙๑๔. พระจิตตกร  เนรินฺโท  วัดใหม่สระประทุม  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูปทุมธรรมวิจิตร 
๙๑๕. พระอธิการสมนึก  วัดประสงค์พัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูโสภิตธรรมพิพัฒน ์
๙๑๖. พระมหาอนุชิต  ๖  ประโยค  วัดดอนแขวน  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูศรีชินวงศ์ 
๙๑๗. พระมหานิยม  ๔  ประโยค  วัดกลางดง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูปริยัติเมธาจารย์ 
๙๑๘. พระมหาจาตุรณ  ๔  ประโยค  วัดโกศลสิตาราม  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครู 

ปริยัติธรรมประกาศ 
๙๑๙. พระอธิการเอี่ยม  วัดถ้ าพระธาตุ  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูสุทธิคูหาพิทักษ์ 
๙๒๐. พระครูปลัดคุณวัฒน์  ฉัตรชัย  วัดศิมาลัยทรงธรรม  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครู

ภาวนาธรรมาจารย์  วิ. 
๙๒๑. เจ้าอธิการสุขขี  วัดคลองไทรสิทธาราม  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูนิโครธสิทธาราม 
๙๒๒. พระอธิการชัชวาล  วัดวังโรงน้อย  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูโชติการธรรมสาร 
๙๒๓. พระอธิการสุขสันต์  วัดมอดินแดง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูสุขุมวรธรรม 
๙๒๔. พระอธิการสังเวย  วัดห้วยตะคร้อ  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูปัญญาสรานุยุต 
๙๒๕. พระอธิการทองมา  วัดห้วยไผ่  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูสุวรรณเวฬุรักษ์ 
๙๒๖. พระอธิการพัน  วัดศิลาร่วมสามัคคี  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูนันทศีลาจาร 
๙๒๗. พระครูสังฆรักษ์  ณัฐพล  วัดด่านใน  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูอมรวิหารการ 
๙๒๘. พระครูใบฎีกา  ธวัช  วัดหนองกราด  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูกิตติสิทธาคม 
๙๒๙. พระครูสังฆรักษ์  ญาณวุฒิพงษ์  วัดหนองแวงน้อย  (หนองแวง)  จังหวัดนครราชสีมา   

เป็น  พระครูวุฒิธรรมธัช 
๙๓๐. พระอธิการปณัฐพงษ์  วัดใหม่โนนตาล  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูสุนทรเมธาวัฒน์ 
๙๓๑. พระอธิการทวี  วัดพุทรา  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูไพโรจน์ธรรมประคุณ 
๙๓๒. พระอธิการค า  วัดวังม่วง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูพิมลคุณาธาร 
๙๓๓. พระอธิการอาณัติ  วัดจารย์ต ารา  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูพิสุทธิ์คัมภีรธรรม 
๙๓๔. เจ้าอธิการสมศักดิ์  วัดโนนรังน้อย  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูกิตติคัมภีรธรรม 
๙๓๕. เจ้าอธิการอภิเดช  วัดหนองหว้า  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูวิชัยธรรมภูษิต 
๙๓๖. เจ้าอธิการสุทัศน์  วัดสระบัว  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูพิชิตธรรมโชติ 
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๙๓๗. พระอธิการสุชินทร์  วัดหนองแวง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูปัญญาชัยวิสุทธิ์ 
๙๓๘. พระปลัด  จรูญ  วัดสมานมิตร  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูโกศลวิทยาคม 
๙๓๙. พระอธิการวงษ์  วัดโนนเต็ง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูพิศุทธิ์ศีลวัตร 
๙๔๐. พระอธิการพงษ์พัฒน์  วัดโนนเสมา  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูบวรธรรมพิพัฒน์ 
๙๔๑. พระอธิการภานรินทร์  วัดโคกสะทอน  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูพิสณฑ์ธรรมคุณ 
๙๔๒. พระใบฎีกา  บุญมา  วัดสว่างอารมณ์  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูโอภาสขันติรส 
๙๔๓. เจ้าอธิการเฉลียว  วัดอินแปลงแสงสว่าง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูปัญญารังสิโยภาส 
๙๔๔. พระสมุห์  ภาษิต  วัดคูขาด  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูสุนทรวรรณสิริ 
๙๔๕. พระสมุห์  บุญหนา  วัดหนองตาดใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูรพินท์ปุญญาทร 
๙๔๖. พระอธิการสงวน  วัดหนองกระทุ่ม  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูสุจิตปทุมมารักษ์ 
๙๔๗. พระอธิการวันชาติ  วัดบ้านหนองหญ้าขาว  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูบวรอิสรคุณ 
๙๔๘. เจ้าอธิการสุพัฒน์  วัดไชยศรีชมชื่น  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูสุวัฒนธรรมภาณ 
๙๔๙. พระสมุห์  ปราสาท  วัดดอนตะหนิน  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูวิสุทธิปัญญาภรณ์ 
๙๕๐. พระอธิการวินัย  วัดบ้านคร้อ  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูปัญญาวินยาลังการ 
๙๕๑. พระปลัด  สุพิษ  วัดโนนตาเถร  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูพินิตธรรมานุศาสก์ 
๙๕๒. พระอธิการจตุพิธ  วัดป่าสถาพรมหิศราราม  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูพิพิธกิตติโสภณ 
๙๕๓. พระปลัด  สันชัย  วัดป่าหนองจาน  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูมงคลวิสารัท 
๙๕๔. พระอธิการธีราเมษฐ์  วัดเขาจอมทอง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูสุภัทรคุณากร 
๙๕๕. พระอธิการไชยา  วัดเขากะจะ  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูสุนทรสัจจญาณ 
๙๕๖. พระอธิการก้าน  วัดป่าพูนไพศาล  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูสุทธิสารสัมบัน 
๙๕๗. พระสมุห์  วิรัตน์  วัดป่าท่าลาด  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูอิสสรธรรมรัตน์ 
๙๕๘. พระอธิการวัลลภ  วัดสว่างธรรมาราม  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูศาสนกิจบริการ   
๙๕๙. พระครูปลัด  ประชา  วัดเจริญธรรม  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  พระครูไพศาลประชานาถ 
๙๖๐. พระมหาวิเชียร  ๖  ประโยค  วัดกลาง  พระอารามหลวง  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครู 

ศรีปริยัติธีรคุณ 
๙๖๑. เจ้าอธิการเสริม  วัดกระเดื่อง  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูโอภาสธรรมานันท์ 
๙๖๒. พระปลัด  สมจิตร  วัดหนองตราดน้อย  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูวิจิตรสีลากร 
๙๖๓. พระอธิการสวิง  วัดกลันทาราม  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูอุดมธรรมาภิรม 
๙๖๔. พระอธิการพิง  วัดบ้านสองห้อง  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูสุมงคลธรรมนาถ 
๙๖๕. พระอธิการบุญตวง  วัดบ้านโคกรัง  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูวิสุทธิบุญสาร 
๙๖๖. พระอธิการฉลอง  วัดไทรโยง  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูนิโครธธรรมวัฒน์ 
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๙๖๗. พระอธิการมนูญ  วัดราษฎร์บ ารุง  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูอาทรประชานาถ 
๙๖๘. พระอธิการประเสริม  วัดสวายสอ  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูประทีปวรญาณ 
๙๖๙. พระอธิการล าพวง  วัดชุมแสง  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูจิรกิจโกศล 
๙๗๐. พระอธิการสิงห์  วัดหนองตาด  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูสีหนาทเขมคุณ 
๙๗๑. พระอธิการชุติพงศ์  วัดสุภโสภณ  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูโสภณสุกิจ 
๙๗๒. พระอธิการวิวัฒน์ชัย  วัดสระขี้ตุ่น  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูมงคลบุญโชติ 
๙๗๓. พระอธิการเยื้อน  วัดศาลาลอยท่าม่วง  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูจารุธรรมประสุต 
๙๗๔. พระใบฎีกา  จันทร์  วัดบ้านโนนค้อ  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูสถิตธรรมพิสุทธิ์ 
๙๗๕. เจ้าอธิการสมร  วัดวารีมุขาราม  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูสุจิตธรรมประจักษ์ 
๙๗๖. พระอธิการนิรัตน์  วัดป่าหนองดุม  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูนิวิฐบุญโชติ 
๙๗๗. พระอธิการวิเชียน  วัดโคกกระชายใต้  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูวิริยกิจจารักษ์ 
๙๗๘. เจ้าอธิการสมเกียรติ  วัดธรรมถาวร  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูธรรมกิจจาภิรม 
๙๗๙. พระอธิการจ ารัส  วัดโนนเมืองไผ่  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูวิเชียรปัญญาธร 
๙๘๐. พระมหาธีระพงษ์  ๖  ประโยค  วัดตากองสระกลาง  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูศรีกิตติพงศ ์
๙๘๑. พระมหาเคือง  ๔  ประโยค  วัดโคกไม้แดง  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูปริยัติธรรมสุนทร 
๙๘๒. พระใบฎีกา  สมใจ  วัดโคกเพชร  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูโกศลธรรมาภิรม 
๙๘๓. เจ้าอธิการอุดม  วัดโพธิ์ศรีสว่างวนาราม  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูโพธิธรรมาราม 
๙๘๔. พระอธิการชาญณรงค์  วัดธรรมประสิทธิ์  จังหวัดบุรีรมัย์  เป็น  พระครูอินทรธรรมประสิทธิ ์
๙๘๕. พระอธิการทองด า  วัดใหม่สระขุด  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูกิตติสโรภาส 
๙๘๖. พระสมุห์  ศุภากร  วัดทุ่งไผ่  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูปิยวรรณากร 
๙๘๗. พระอธิการสุผล  วัดสระทอง  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูมงคลคณาภิรักษ์ 
๙๘๘. พระสมุห์  วิลัย  วัดโนนศรีคูณ  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูพิลาสบวรธรรม 
๙๘๙. พระอธิการค าผง  วัดอนุคามาวาส  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูนิคมธรรมสถิต 
๙๙๐. พระปลัด  วิศวาธาร  วัดป่าศิริสมบูรณ์  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูภาวนาประภัสสร  วิ. 
๙๙๑. พระมหาบุญมา  ๓  ประโยค  วัดโคกสนวน  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูสุตบุญญาคม 
๙๙๒. พระมหาสุเทพ  ๓  ประโยค  วัดสุขส าราญ  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูภาวนาเมธาภิรม  วิ. 
๙๙๓. พระครูปลัด  พุธติชัย  วัดป่าหนองแคร่  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูถาวรวีรชัย 
๙๙๔. พระอธิการบุญเที่ยง  วัดป่าจานโคกสมบรูณ์  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูอดิสัยธรรมโกศล 
๙๙๕. พระอธิการสุริยะ  วัดป่าโคกกระชาย  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูสุมงคลจารี 
๙๙๖. พระอธิการชัยยุทธ  วัดป่าศรีอุดมธรรม  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็น  พระครูวาทีธรรมทัศน์ 
๙๙๗. พระมหาบุญเที่ยง  ๓  ประโยค  วัดฉิมพลี  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูสุตปุญญาภินันท์ 
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๙๙๘. พระมหาอนันท์  ๓  ประโยค  วัดป่าคลองสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูสุตปัญญาภิรัต 
๙๙๙. พระครูธรรมธร  ไพทูรย์  วัดชุมพลสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูชุมพลสโมธาน 

๑๐๐๐. พระมหาธนรัตน์  ๕  ประโยค  วัดทรงธรรม  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูสิริอรรถรส 
๑๐๐๑. พระอธิการเลื่อน  วัดกันกง  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูพิมลสังวรคุณ 
๑๐๐๒. พระอธิการแสงเทียน  วัดจอมธาตุ  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูประทีปเจติยารักษ์ 
๑๐๐๓. พระอธิการสุรศักดิ์  วัดพุทธิสารโนนทอง  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครโูสภณพุทธิสาร 
๑๐๐๔. พระอธิการวีรชัย  วัดผาสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูสันติวีรากร 
๑๐๐๕. พระอธิการทวีศักดิ์  วัดโพธิสัย  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูพุทธินีลบรรพต 
๑๐๐๖. พระอธิการสกล  วัดราษฎร์สามัคคี  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูสันติประชาธรรม 
๑๐๐๗. เจ้าอธิการอธิกุล  วัดแสงสว่างดาราม  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูประภาตสุทธิกร 
๑๐๐๘. เจ้าอธิการชัชวาลย์  วัดบึงศรีษะกุญชร  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูกุญชรธรรมรังษี 
๑๐๐๙. พระอธิการสนั่น  วัดโนนตะโก  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูพิพิธศีลาจาร 
๑๐๑๐. พระอธิการสมพร  วัดถาวรชัยศิริ  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูภาวนาชัยรังษี  วิ. 
๑๐๑๑. พระมหาวรชัย  ๕  ประโยค  วัดโพธิ์ศรีสะอาด  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูสิริพิสุทธิคุณ 
๑๐๑๒. เจ้าอธิการบุญธรรม  วัดหนองประดู่  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูวาปีเขมาภิรัต 
๑๐๑๓. พระปลัด  อนันต์  วัดโคกหินตั้ง  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูประโชติวีรวงศ์ 
๑๐๑๔. พระอธิการก้อน  วัดวังมน  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูปัญญาอรรถวิมล 
๑๐๑๕. พระอธิการพายัพ  วัดวังตาเทพ  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูเทพสถิตถาวรคุณ 
๑๐๑๖. พระปลัด  ศิวะ  วัดซับไทรเจริญธรรม  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูนิโครธธรรมโกศล 
๑๐๑๗. พระครูสังฆรักษ์  สีลวัณตะ  วัดป่าศิลางาม  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูภาวนาพนารัต  วิ. 
๑๐๑๘. พระอธิการเสริม  วัดราษฎร์บูรพาราม  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูปทุมจันโทภาส 
๑๐๑๙. พระครูปลัด  พีระพันธ์  ๔  ประโยค  วัดวังทองสามัคคีธรรม  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครู

ปริยัติวีราคม 
๑๐๒๐. พระอธิการอุดม  วัดท่าบอน  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูปทุมจันทคุณ 
๑๐๒๑. พระอธิการเพชร  วัดโพธิ์ชัยศรี  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูโพธิชัยพัชร์ 
๑๐๒๒. พระมหาเทวะ  ๔  ประโยค  วัดซับสายออ  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูปริยัติจารุธรรม 
๑๐๒๓. เจ้าอธิการสมบูรณ์  วัดซับใหญ่พัฒนา  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูพิพัฒน์ญาณพิบูล 
๑๐๒๔. พระอธิการโชคเจริญ  วัดป่าแสงสุรีย์  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น  พระครูสุวัฒนาภากร 
๑๐๒๕. พระครูธรรมธร  วชิรศักดิ์  วัดบ้านเสม็ด  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูปัญญาพัชรธรรม 
๑๐๒๖. พระอธิการทวีน  วัดราษฎร์เจริญผล  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูสีลประชานุกูล 
๑๐๒๗. พระอธิการประกาศ  วัดตาตอม  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูวิภัชสิริวัฒน์ 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๖    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



๑๐๒๘. พระอธิการส าราญ  วัดโพธิ์รินทร์วิเวก  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูเกษมกิจจานุกูล 
๑๐๒๙. เจ้าอธิการค าพัน  วัดสดีย์สามัคคีบ ารุง  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูจันทสิริพิสุทธิ์ 
๑๐๓๐. พระครูวินัยธร  มงคล  วัดหนองกอง  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูพิพิธมงคลธรรม 
๑๐๓๑. พระอธิการสิงห์เพชร  วัดโคกล าดวน  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูพิสุทธิพัชรธรรม 
๑๐๓๒. เจ้าอธิการไพบูลย์  วัดเทพบัวลอย  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูรัตนปทุมาภรณ์ 
๑๐๓๓. พระอธิการมงคล  วัดท่าอัมพวัน  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูปภากรวรดิตถ์ 
๑๐๓๔. พระสมุห์  ไพบูลย์  วัดทุ่งไทรขะยูง  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูนิโครธรัตนานุกิจ 
๑๐๓๕. เจ้าอธิการสะอาด  วัดสว่างโนนสะเดา  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูพิสุทธิปัญโญภาส 
๑๐๓๖. พระมหาวิเศษ  ๔  ประโยค  วัดดอนทายิการาม  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูปริยัติคัมภีรธรรม 
๑๐๓๗. พระอธิการมานะ  วัดหนองยาง  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูวิริยสรานุรักษ์ 
๑๐๓๘. พระอธิการเกรียงศักดิ์  วัดสุวรรณโภคาราม  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูกิตติญาณพิฑูร 
๑๐๓๙. พระอธิการไพศรี  วัดหมอนเจริญ  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูวิโรจน์ญาณวัฒน์ 
๑๐๔๐. พระอธิการสนม  วัดบ้านขี้เหล็ก  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูพลญาณโสภณ 
๑๐๔๑. พระอธิการสมปอง  วัดหนองบัวแก้ว  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูปทุมรัตนาภิรม 
๑๐๔๒. พระอธิการอุดม  วัดขมิ้น  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูวิชัยบวรธรรม 
๑๐๔๓. พระอธิการวีรวัฒน์  วัดผักไหมพุทธาวาส  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูโกวิทพุทธิวงศ์ 
๑๐๔๔. พระอธิการบุญยัง  วัดโนนสบาย  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูมงคลฐานธรรม 
๑๐๔๕. พระสมุห์  เอ็ม  วัดดาราธิวาส  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูมงคลทีปวงศ์ 
๑๐๔๖. พระอธิการทรงธรรม  วัดบ้านพราน  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูสังวรธรรมานุสัย 
๑๐๔๗. พระอธิการหมุ่ย  วัดศรีอุดมหนองคู  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูมงคลสิทธิเดช 
๑๐๔๘. เจ้าอธิการจรัส  วัดศรีสุวรรณราช  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูประภาตอินทสร 
๑๐๔๙. เจ้าอธิการจ าเริญ  วัดกะเพอโร  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูจันทกมลวัฒน์ 
๑๐๕๐. พระมหาธนันชัญญ์  ๕  ประโยค  วัดบูรพาราม  พระอารามหลวง  จังหวัดสุรินทร์   เป็น   

พระครูสิริพัฒนเมธี 
๑๐๕๑. พระอธิการชัชวาล  วัดโคกอาโพนสวาย  จังหวัดสุรินทร์  เป็น  พระครูศีขรภูมิคณารักษ์ 
๑๐๕๒. พระอธิการบุญมี  วัดเนินสูงวนาลัย  จังหวัดปราจีนบุรี  เป็น  พระครูประสิทธิมงคลการ 
๑๐๕๓. พระอธิการอุดร  วัดทุ่งไม้ค้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  เป็น  พระครูมงคลธรรมอุดม 
๑๐๕๔. พระอธิการสมศักดิ์  วัดวังท่าช้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  เป็น  พระครูมงคลนาคดิตถ์ 
๑๐๕๕. เจ้าอธิการวินัย  วัดหนองนมหนู  จังหวัดปราจีนบุรี  เป็น  พระครูวิสิฐวรรณาภรณ์ 
๑๐๕๖. พระอธิการไสว  วัดศรีประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  เป็น  พระครูถาวรสิริโชติ 
๑๐๕๗. พระมหาสมคิด  ๖  ประโยค  วัดโป่งไผ่  จังหวัดปราจีนบุรี  เป็น  พระครูศรีเมตตาภรณ์ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๖    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



๑๐๕๘. พระปลัด  ทวีศักดิ์  วัดคลองหอทอง  จังหวัดปราจีนบุรี  เป็น  พระครูวิมลปัญญานุกิจ 
๑๐๕๙. พระมหาสนาม  ๖  ประโยค  วัดทับไทรธรรมาราม  จังหวัดปราจีนบุรี  เป็น  พระครู 

ศรีธรรมวิสุทธิ์ 
๑๐๖๐. พระมหาส ารอง  ๔  ประโยค  วัดโคกพนมดี  จังหวัดปราจีนบุรี  เป็น  พระครูปริยัติสุทธิโสภณ 
๑๐๖๑. พระมหาโชควรรธน์  ๕  ประโยค  วัดปวิเวการาม  จังหวัดปราจีนบุรี  เป็น  พระครูสิริเมธากร 
๑๐๖๒. พระอธิการไพบูลย์  วัดบุ่งกระเบา  จังหวัดนครนายก  เป็น  พระครูจันทสราสิริคุณ 
๑๐๖๓. พระอธิการภานุ  วัดมงคลถาวร  จังหวัดนครนายก  เป็น  พระครูถาวรมงคลธรรม 
๑๐๖๔. พระครูสมุห์  ไพรัตน์  วัดเลขธรรมกิตติ์  จังหวัดนครนายก  เป็น  พระครูพิลาศธรรมโสภณ 
๑๐๖๕. พระสมุห์  อ านาจ  วัดวังบัว  จังหวัดนครนายก  เป็น  พระครูปทุมธรรมโฆษ 
๑๐๖๖. พระปลัด  ส าเริง  วัดใหม่โคกส าโรง  จังหวัดนครนายก  เป็น  พระครูนวกิจโสภิต 
๑๐๖๗. พระปลัด  ชัยณรงค์  วัดคลองเทพโลก  จังหวัดนครนายก  เป็น  พระครูวิสิฐจารุวัฒน์ 
๑๐๖๘. พระครูสังฆรักษ์  สงบ  วัดบางปลากด  จังหวัดนครนายก  เป็น  พระครูสันติธรรมคุณ 
๑๐๖๙. พระมหาณรินทร  ๕  ประโยค  วัดโสธรวราราม  วรวิหาร  พระอารามหลวง   

จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็น  พระครูสิริวิริยธาดา 
๑๐๗๐. พระครูปลัดวิมลปริยัติวัฒน์  ปัญญา  ๔  ประโยค  วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  พระอารามหลวง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็น  พระครูปริยัติวชิรวงศ์ 
๑๐๗๑. พระสมุห์  อภิชาติ  วัดจรเข้น้อย  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็น  พระครูสุนทรภัทรธรรม 
๑๐๗๒. พระครูปลัดสิทธิวัฒน์  ศาตนันช์  วัดสุวรรณคีรี  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็น  พระครูสิทธิคีรีเขต 
๑๐๗๓. พระอธิการสมาน  วัดหนองปาตอง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็น  พระครูอาทรชินวงศ์ 
๑๐๗๔. พระครูปลัดมงคลสิทธิวัฒน์  กล้าณรงค์  วัดท่าสะอ้าน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็น  พระครู

วิบูลวีรคุณ 
๑๐๗๕. พระอธิการบรรเจิด  วัดคลองสวน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็น  พระครูสุวัจนดิตถ์ 
๑๐๗๖. พระอธิการทรงพร  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็น  พระคร ู

เกษมกาญจนาภรณ์ 
๑๐๗๗. พระมหาบุญส่ง  ๔  ประโยค  วัดบ้านหัวนา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็น  พระครู 

ปริยัติพิทักษ์คามเขต 
๑๐๗๘. พระปลัด  ปัญญา  วัดโป่งเจริญ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็น  พระครูภัทรปัญญารัต 
๑๐๗๙. พระปลัด  ธงชัย  วัดไทรทอง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็น  พระครูนิโครธกิจจานุกูล 
๑๐๘๐. พระอธิการชาณุวัฒน์  วัดวังวุ้ง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็น  พระครูนิวิฐปัญโญภาส 
๑๐๘๑. พระครูปลัดสุตวัฒน์  สมพงษ์  วัดสระไม้แดง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็น  พระครูจารุสุตวัฒน์ 
๑๐๘๒. พระอธิการชาญ  วัดป่าเขาล้อม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็น  พระครูโกศลภาวนา  วิ. 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๖    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



๑๐๘๓. พระครูสมุห์  มุนินสิทธิ์  วัดสระแก้ว  พระอารามหลวง  จังหวัดสระแก้ว  เป็น  พระครู  
รัตนกิจจานุการ 

๑๐๘๔. พระอธิการค ามูล  วัดโคกสัมพันธ์  จังหวัดสระแก้ว  เป็น  พระครูมงคลปัญญาวรคุณ 
๑๐๘๕. พระอธิการธงชัย  วัดคลองสมบัติ  จังหวัดสระแก้ว  เป็น  พระครูสิทธิญาณธรรม 
๑๐๘๖. พระมหาทวี  ๓  ประโยค  วัดนครธรรม  จังหวัดสระแก้ว  เป็น  พระครูวิสารทสุตคุณ 
๑๐๘๗. พระปลัด  มาโนช  วัดท่าข้าม  จังหวัดสระแก้ว  เป็น  พระครูจิรธรรมนาถ 
๑๐๘๘. พระอธิการจรูญ  วัดนิคมเขาตาก้อน  จังหวัดสระแก้ว  เป็น  พระครูอินทรวรรณนิคมเขต 
๑๐๘๙. พระใบฎีกา  ไพศาล  วัดหนองติม  จังหวัดสระแก้ว  เป็น  พระครูวิสาลธรรมวัฒน์ 
๑๐๙๐. พระมหาวิชัย  ๖  ประโยค  วัดสวนป่า  จังหวัดสระแก้ว  เป็น  พระครูศรีกิตติบัณฑิต 
๑๐๙๑. เจ้าอธิการบิน  วัดเขาแหลม  จังหวัดสระแก้ว  เป็น  พระครูอรรถสารคีรีเขต 
๑๐๙๒. พระอธิการฟูเกียรติ  วัดโคกมะกอก  จังหวัดสระแก้ว  เป็น  พระครูพิธานกัลยาณคุณ 
๑๐๙๓. พระครูสมุห์  อ านาจ  วัดป่าอรัญวาสี  จังหวัดสระแก้ว  เป็น  พระครูอรรคธรรมวงศ์ 
๑๐๙๔. พระปลัด  เอี่ยม  วัดหน้าพระบรมธาตุ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูมงคลธรรมญาณ 
๑๐๙๕. พระอธิการเปลี่ยน  วัดราษฎร์เจริญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูมงคลประภัศร์ 
๑๐๙๖. พระครูสมุห์  สมพงศ์  วัดมะนาวหวาน  พระอารามหลวง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  

พระครูอมรพุทธิวงศ์ 
๑๐๙๗. พระครูสังฆรักษ์  อุดมศักดิ์  วัดคีรีวรรณา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูไพศาลคีรีรัต 
๑๐๙๘. พระมหาสุพจน์  ๔  ประโยค  วัดบ่อล้อ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูสุเมธปริยัติคุณ 
๑๐๙๙. พระปลัด  บรรชา  วัดพรหมโลก  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูภาวนาโสภณ  วิ. 
๑๑๐๐. พระปลัด  ช านาญ  วัดธรรมเผด็จ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูประคุณปัญโญภาส 
๑๑๐๑. พระใบฎีกา  เมธี  วัดเทพนิมิตร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูเทวธรรมนิมิต 
๑๑๐๒. พระใบฎีกา  ลอบ  วัดอู่ทอง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูกัลยาณมงคล 
๑๑๐๓. พระอธิการช านาญ  วัดจันทร์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูถาวรจันทคุณ 
๑๑๐๔. พระอธิการต้นบูรณ์  วัดลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูภาวนาธรรมโกศล  วิ. 
๑๑๐๕. พระอธิการณัฐพล  วัดบางวงศ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูเกษมคุณาภิรัต 
๑๑๐๖. พระอธิการสมจิตต์  วัดท่าสะท้อน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูสถิตธรรมนันท์ 
๑๑๐๗. พระปลัด  พรหมสิทธิ์  วัดมะม่วงขาว  จังหวัดนครศรธีรรมราช  เป็น  พระครูสิทธิพรหมสาร 
๑๑๐๘. พระปลัด  ธีระชัย  วัดบางตะพาน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูชัยคุณาภิมณฑ์ 
๑๑๐๙. พระสมุห์  ชนน  วัดศรีสมบูรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูโอภาสวรเวช 
๑๑๑๐. พระอธิการจรัล  วัดทุ่งยวน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูไพบูลย์ธรรมสาร 
๑๑๑๑. พระอธิการพูลเทพ  วัดมัชฌิมาวาส  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูเทวธรรมพิพัฒน์ 
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๑๑๑๒. พระใบฎีกา  สุชัย  วัดสระสี่มุม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูวิมลชัยสุนทร 
๑๑๑๓. พระปลัด  อรชุน  วัดบางหว้า  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูสังวราภิรม 
๑๑๑๔. พระมหาสภาพ  ๓  ประโยค  วัดวิเวกรัตนธัชมุนี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครู

วิเวกรัตนคุณ 
๑๑๑๕. พระสมุห์  กฤษนา  วัดศรีมาประสิทธิ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูขันติประสิทธิคุณ 
๑๑๑๖. พระครูสังฆพิเนศ  วิชัย  วัดพิศาลนฤมิต  จังหวัดนครศรธีรรมราช  เป็น  พระครูวิชัยศีลวัตร 
๑๑๑๗. พระผ่อง  ชินว โส  วัดในปุดกาญจนาคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูมงคลกาญจโนภาส 
๑๑๑๘. พระครูวินัยธร  ธรณินทร์  วัดสระมโนราห์ภูผาราม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครู

ธีรปัญญาวิมล 
๑๑๑๙. พระปลัด  วิพล  วัดโท  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูวิริยพรหมคุณ 
๑๑๒๐. พระมานพ  จิตฺตส วโร  วัดมุมป้อม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูสังวรศีลบัณฑิต 
๑๑๒๑. พระปลัด  อร่าม  วัดกัลยานฤมิต  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  พระครูโอภาสธรรมนิวิฐ 
๑๑๒๒. พระมหาสมปอง  ๓  ประโยค  วัดหน้าพระบรมธาต ุ จังหวัดนครศรธีรรมราช  เป็น  พระครู

โสภณพัฒนบัณฑิต 
๑๑๒๓. พระครูวินัยธร  วรรณไชย  วัดเขากล้วย  จังหวัดชุมพร  เป็น  พระครูบรรหารธรรมสิทธิ์ 
๑๑๒๔. พระครูสมุห์  สุชาติ  วัดทุ่งหงษ์  จังหวัดชุมพร  เป็น  พระครูโอภาสบุญญากร 
๑๑๒๕. พระสมุห์  ประยุทธิ์  วัดถ้ าเขาเงิน  จังหวัดชุมพร  เป็น  พระครูอาทรบุญญวัฒน์ 
๑๑๒๖. พระปลัด  อภิชาติ  วัดเทพนิมิต  จังหวัดชุมพร  เป็น  พระครูพิพัฒนกิจโสภณ 
๑๑๒๗. พระอธิการชุมพร  วัดทุ่งคาประชาธรรม  จังหวัดชุมพร  เป็น  พระครูวิบูลวิริยวัฒน์ 
๑๑๒๘. พระครูสังฆรักษ์  ทวี  วัดเอราวัณนันทิยาราม  จังหวัดชุมพร  เป็น  พระครูโอฬารสังฆคุณ 
๑๑๒๙. พระสมุห์  ชุ่ม  วัดควนหนองบัว  จังหวัดชุมพร  เป็น  พระครูมงคลบุญสาร 
๑๑๓๐. พระครูธรรมธร  ทนงศักดิ์  วัดศรีสุเทพ  จังหวัดชุมพร  เป็น  พระครูปิยกิจโกศล 
๑๑๓๑. พระอธิการมาโนชย์  วัดแหลมทราย  จังหวัดชุมพร  เป็น  พระครูสุนทรกิตติรักษ์   
๑๑๓๒. พระอธิการสัมพันธ์  วัดโตนด  จังหวัดชุมพร  เป็น  พระครูอมรธรรมานุวัตร 
๑๑๓๓. พระมหาประเสริฐศักดิ ์ ๓  ประโยค  วัดพัฒนาราม  พระอารามหลวง  จังหวัดสุราษฎรธ์านี  

เป็น  พระครูสุตพิพัฒนานุการ   
๑๑๓๔. พระอธิการประสิทธิ์  วัดควนยูง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็น  พระครูนิวิฐสรคุณ 
๑๑๓๕. พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์  สมชาย  วัดคงคาราม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็น  พระคร ู

ภาวนาทีปารักษ์  วิ. 
๑๑๓๖. พระสมุห์  ราเมศร์  วัดพังกาญจน์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็น  พระครูถาวรกาญจนารักษ์ 
๑๑๓๗. พระปลัด  พิชิต  วัดตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็น  พระครูธีรภัทรจารี 
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๑๑๓๘. พระปลัด  โฆษิต  วัดบางสวรรค์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็น  พระครูเขมธรรมโฆษิต 
๑๑๓๙. พระอธิการดิฐภูมิ  วัดประชาวงศาราม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็น  พระครูจิรธรรมรัต 
๑๑๔๐. พระปลัด  ชัยวัฒน์  วัดเขาถ้ า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็น  พระครูอมรทีปานันท์ 
๑๑๔๑. พระสมุห์  สมหมาย  วัดวนาราม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็น  พระครูสุกิจวนาภรณ์ 
๑๑๔๒. พระอธิการพรหม  วัดนอก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็น  พระครูมงคลกิจสุนทร 
๑๑๔๓. พระอธิการส ารวย  วัดบางคราม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็น  พระครูสุจิณมงคลวัฒน์ 
๑๑๔๔. พระมหานันทศักดิ์  ๓  ประโยค  วัดเขาพนมแบก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็น  พระครู  

วิสุทธิญาโณภาส 
๑๑๔๕. พระอธิการเจริญ  วัดสว่างประชารมณ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็น  พระครูมงคลสังวรกิจ 
๑๑๔๖. พระอธิการสมพร  วัดคูหา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็น  พระครูสุวรรณคีรีนิมิตร 
๑๑๔๗. พระใบฎีกา  เติม  วัดสามัคคีธรรมาราม  จั งหวัดสุราษฎร์ธานี   เป็น  พระครู 

สถิตมงคลรัตน์ 
๑๑๔๘. พระครูวินัยธร  สมชัย  วัดธรรมบูชา  พระอารามหลวง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็น  พระครู

ขันติธรรมคุณากร 
๑๑๔๙. พระมหาอัญเชิญ  ๓  ประโยค  วัดอนุภาษกฤษฎาราม  จังหวัดภูเก็ต  เป็น  พระครู 

ปริยัติธีรานุยุต 
๑๑๕๐. พระใบฎีกา  บุญนิติ  วัดต้นปีก  จังหวัดตรัง  เป็น  พระครูสุทธิปุญญาภิรม 
๑๑๕๑. พระสมุห์  อมร  วัดกะช่องเปี่ยมราษฎร์  จังหวัดตรัง  เป็น  พระครูโกศลอมรกิจ 
๑๑๕๒. พระใบฎีกา  อุดม  วัดควนไทร  จังหวัดตรัง  เป็น  พระครูจันทดิลกคุณ 
๑๑๕๓. พระใบฎีกา  เอกลักษณ์  วัดย่านซื่อ  จังหวัดตรัง  เป็น  พระครูนิวิฐวิริยาภรณ์ 
๑๑๕๔. พระมหายศวิภรณ์  ๓  ประโยค  วัดเขาพระวิเศษ  จังหวัดตรัง  เป็น  พระครูปริยัติกิตติโชติ 
๑๑๕๕. พระปลัด  ส าราญ  วัดถ้ าโกบ  จังหวัดกระบี่  เป็น  พระครูสถิตคูหาธรรม 
๑๑๕๖. พระใบฎีกา  สมศักดิ์  วัดโคกเคี่ยม  จังหวัดกระบี่  เป็น  พระครูวุฒิชยากร 
๑๑๕๗. พระอธิการมนัส  วัดนทีมุขาราม  จังหวัดกระบี่  เป็น  พระครูสุมนคุณาธาร 
๑๑๕๘. พระครูสมุห์  ธรรมพร  วัดคลองพน  จังหวัดกระบี่  เป็น  พระครูวีรธรรมเกษม 
๑๑๕๙. พระมหาประจวบ  ๕  ประโยค  วัดมงคลสุทธาวาส  จังหวัดพังงา  เป็น  พระคร ู

สิริมงคลสุทธาจาร 
๑๑๖๐. พระปลัดปัญญา  วัดศรัทธาราม  จังหวัดพังงา  เป็น  พระครูสุนทรสัทธาภิรม 
๑๑๖๑. พระครูปลัด  พรพินิตย์  วัดศรีรัตนาราม  จังหวัดพังงา  เป็น  พระครูบวรธรรมพินิต 
๑๑๖๒. พระสมุห์  พัลลภ  วัดลาภี  จังหวัดพังงา  เป็น  พระครูประโชติธรรมกิตติ์ 
๑๑๖๓. พระครูใบฎีกา  สมโภช  วัดคมนียเขต  จังหวัดพังงา  เป็น  พระครูสังวรจิตตานุโยค 
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๑๑๖๔. พระปลัด  คมกฤษณ์  ๓  ประโยค  วัดสามัคคีธรรม  จังหวัดพังงา  เป็น  พระคร ู
สุตธรรมานุศาสก์ 

๑๑๖๕. พระอธิการสมบูรณ์  วัดชนาราม  จังหวัดระนอง  เป็น  พระครูสีลาธิชนารักษ์ 
๑๑๖๖. พระอธิการพรสวรรค์  วัดคลองจั่น  จังหวัดระนอง  เป็น  พระครูกิตติคุณโสภิต 
๑๑๖๗. พระครูปลัด  ยอดโดม  วัดไทรงาม  จังหวัดสงขลา  เป็น  พระครูโสภณนิโครธารักษ์ 
๑๑๖๘. พระครูปลัด  พลกฤต  วัดมหัตตมังคลาราม  จังหวัดสงขลา  เป็น  พระครูภาวนากัลยาณคุณ  วิ. 
๑๑๖๙. พระอธิการห้อง  วัดควนขัน  จังหวัดสงขลา  เป็น  พระครูจันทกิตติวิมล 
๑๑๗๐. พระสมุห์  ปรี  วัดควนโส  จังหวัดสงขลา  เป็น  พระครูปิยอรรถากร 
๑๑๗๑. พระอธิการทิพย์  วัดปะโอ  จังหวัดสงขลา  เป็น  พระครูสุเทพมงคลคุณ 
๑๑๗๒. พระอธิการทวี  วัดป่าปากบางเทพาราม  จังหวัดสงขลา  เป็น  พระครูอรัญญาภิรักษ์ 
๑๑๗๓. พระครูวินัยธร  นิคม  วัดสุวรรณาราม  จังหวัดสงขลา  เป็น  พระครูโฆษิตสุวรรณคุณ 
๑๑๗๔. พระอธิการวินัย  วัดช่องเขา  จังหวัดสงขลา  เป็น  พระครูบรรพตวรคุณ 
๑๑๗๕. พระครูสังฆรักษ์  ธนา  วัดหลักเขต  จังหวัดสงขลา  เป็น  พระครูสุจิตเขตตานุรักษ์ 
๑๑๗๖. พระอธิการโชค  วัดเกาะไม้ใหญ่  จังหวัดสงขลา  เป็น  พระครูประทีปโสตถิคุณ 
๑๑๗๗. พระปลัด  ปรีชา  วัดเชิงแสใต้  จังหวัดสงขลา  เป็น  พระครูปิยพัฒนมงคล 
๑๑๗๘. พระปลัด  ศักรินทร์  วัดโคกกอ  จังหวัดสงขลา  เป็น  พระครูสุธากิจจาภิรม 
๑๑๗๙. พระสมุห์  จับ  วัดพรหมประดิษฐ์  จังหวัดสงขลา  เป็น  พระครูประดิษฐ์พรหมวิหาร 
๑๑๘๐. พระสมุห์  ข้วน  วัดบางหยี  จังหวัดสงขลา  เป็น  พระครูวรวงศานุรักษ์ 
๑๑๘๑. พระครูธรรมธร  ผ่อง  วัดเขาราม  จังหวัดสงขลา  เป็น  พระครูอรุณธรรมบรรพต 
๑๑๘๒. พระปลัด  ประจวบ  วัดเชิงคีรี  จังหวัดสงขลา  เป็น  พระครูสุศีลคุณาจาร 
๑๑๘๓. พระครูสังฆรักษ์  จตุรวิทย์  วัดส านักหว้า  จังหวัดสงขลา  เป็น  พระครูสุทธิธรรมโกศล 
๑๑๘๔. พระมหาวิจิตร  ๓  ประโยค  วัดท่าส าเภาเหนือ  จังหวัดพัทลุง  เป็น  พระครูสุตกิจวิบูลย์ 
๑๑๘๕. พระสมุห์  อุทัย  วัดควนอินทร์นิมิตร  จังหวัดพัทลุง  เป็น  พระครูสันติวโรทัย 
๑๑๘๖. พระปลัด  ส าเริง  วัดปุณณาวาส  จังหวัดพัทลุง  เป็น  พระครูฐิติญาณโสภณ 
๑๑๘๗. พระครูปลัด  ประสิทธิ์  ๓  ประโยค  วัดทะเลน้อย  จังหวัดพัทลุง  เป็น  พระครูวิมลปริยัติการ 
๑๑๘๘. พระมหาประสิทธิ์  ๔  ประโยค  วัดแหลมดินสอ  จังหวัดพัทลุง  เป็น  พระครูสิทธิสุตคุณ 
๑๑๘๙. พระปลัด  บุญมี  วัดเกาะทองสม  จังหวัดพัทลุง  เป็น  พระครูสุวรรณทีปคุณ 
๑๑๙๐. พระปลัด  นวม  วัดควนเพ็ง  จังหวัดพัทลุง  เป็น  พระครูมงคลถาวร   
๑๑๙๑. พระปลัด  บุญเชิด  วัดตะโหมด  จังหวัดพัทลุง  เป็น  พระครูอาทรโสภณกิจ 
๑๑๙๒. พระครูปลัด  สมศักดิ์  วัดชนาธิปเฉลิม  พระอารามหลวง  จังหวัดสตูล  เป็น  พระครู 
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๑๑๙๓. พระปลัด  ธันวาคม  วัดทุ่งขมิ้น  จังหวัดสตูล  เป็น  พระครูสีลธนาคม 
๑๑๙๔. พระสมุห์  ไสว  วัดทุ่งริ้น  จังหวัดสตูล  เป็น  พระครูโกวิทเขตตานุรักษ์ 
๑๑๙๕. พระครูสมุห์  ปฐาพร  วัดโคกสมานประชาราม  จังหวัดปัตตานี  เป็น  พระครูสมานประชารักษ์ 
๑๑๙๖. พระใบฎีกา  ศิริชัย  วัดมะปรางมัน  จังหวัดปัตตานี  เป็น  พระครูโสภิตชัยรังษี 
๑๑๙๗. พระมหาวิเชียร  ๔  ประโยค  วัดราษฎร์บูรณะ  จังหวัดปัตตานี  เป็น  พระครูโสภณวชิรบัณฑิต 
๑๑๙๘. พระใบฎีกา  ธงไชย  วัดศรีพัฒนาราม  จังหวัดยะลา  เป็น  พระครูชัยธัชวิริยาภรณ์ 
๑๑๙๙. พระปลัด  สุธี  วัดวังใหม่  จังหวัดยะลา  เป็น  พระครูไพศาลธีรกิจ 
๑๒๐๐. พระสมุห์  ฉัตรชัย  วัดบางนรา  จังหวัดนราธิวาส  เป็น  พระครูอดุลเมธากร 
๑๒๐๑. พระปลัด  ทศพล  วัดโคกเคียน  จังหวัดนราธิวาส  เป็น  พระครูขันติธรรมวิมล 
๑๒๐๒. เจ้าอธิการยชุรทรัพย์  วัดโคกมะม่วง  จังหวัดนราธิวาส  เป็น  พระครูอัมพธนากร 
๑๒๐๓. พระอธิการอนุรักษ์  วัดชัยรัตนาราม  จังหวัดนราธิวาส  เป็น  พระครูชัยรัตนานุรักษ์ 
๑๒๐๔. พระปลัด  เมธา  วัดสุคิรินประชาราม  จังหวัดนราธิวาส  เป็น  พระครูสุภัทรจันทโชติ 
๑๒๐๕. พระมหาสุเทพ  ๖  ประโยค  วัดธรรมวิหาร  สหรัฐอเมริกา  เป็น  พระครูศรีพุทธิปัญญาวิเทศ 
๑๒๐๖. พระมหาประสพ  ๕  ประโยค  วัดวชิรธรรมปทีป  สหรัฐอเมริกา  เป็น  พระครูสิริวชิรธรรมวิเทศ 
๑๒๐๗. พระมหาสายลม  ๔  ประโยค  วัดหทัยนเรศวร์  สหรัฐอเมริกา  เป็น  พระครูปริยัติวรวิเทศ 
๑๒๐๘. พระครูปลัด  ฉลวย  วัดพุทธานุสรณ์  สหรัฐอเมริกา  เป็น  พระครูวิเทศกิจจาทร 
๑๒๐๙. พระครูปลัด  สงวน  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  ยูเอสเอ  สหรัฐอเมริกา  เป็น  พระคร ู

เจติยธรรมวิเทศ 
๑๒๑๐. พระสังเวียน  วัดพระธรรมกายโซโลมอน  หมู่เกาะโซโลมอน  เป็น  พระครูวิเทศสันติคุณ 
๑๒๑๑. พระครูปลัด  ภัทรพล  วัดอรุณสหราชอาณาจักร  สหราชอาณาจักร  เป็น  พระครู  

อรุณภาวนาวิเทศ  วิ. 
๑๒๑๒. พระครูสังฆรักษ์  อ๊อด  วัดป่าพุทธาราม  สหราชอาณาจักร  เป็น  พระครูวิเทศภัทรานุสิฐ 
๑๒๑๓. พระมหาวินัย  ๔  ประโยค  วัดเทวราชเวนิส  สาธารณรัฐอิตาลี  เป็น  พระครูวิเทศปริยัติโสภณ 
๑๒๑๔. พระครูปลัด  ทองแดง  ๔  ประโยค  วัดไทยภาวนาบัลลารัต  เครือรัฐออสเตรเลีย  เป็น   

พระครูปริยัติวิสุทธิวิเทศ 
๑๒๑๕. พระครูวินัยธร  ภูมินทร์  วัดเหมอัศวาราม  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็ น  พระครู 

วิเทศอัศวานุรักษ์ 
๑๒๑๖. พระครูสังฆรักษ์  รังสิต  วัดไทยนวราชรัตนาราม  สาธารณรัฐอินเดีย  เป็น  พระคร ู

โพธิวชิรวิเทศ 
๑๒๑๗. พระครูสมุห์  จรินทร์  วัดภาวนาโซล  สาธารณรัฐเกาหลี  เป็น  พระครูสิทธิรัตนวิเทศ 
๑๒๑๘. พระครูปลัด  ละเอียด  วัดเทพบัณฑิต  มาเลเซีย  เป็น  พระครูบัณฑิตรัตนวิเทศ 
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๑๒๑๙. พระครูปลัด  มงคล  ๓  ประโยค  วัดพุทธบารมี  สาธารณรัฐจีน  (ไต้หวัน)  เป็น  พระครู
วิเทศวรกิจโกศล 

๑๒๒๐. พระครูวินัยธร  ทรงศักดิ์  วัดพุทธรังษีญาณวราราม  สาธารณรัฐจีน  (ไต้หวัน)  เป็น   
พระครูวิมลญาณรังษีวิเทศ  วิ. 

๑๒๒๑. พระครูสรพาจน์พิไล  ชาญยุทธ  ๔  ประโยค  วัดเนรัญชราวาส  สาธารณรัฐอินเดีย   
เป็น  พระครูวิเศษพุทธกิจบรรหาร 

๑๒๒๒. พระครูธรรมธร  สมชาย  วัดธรรมบูชา  สหรัฐอเมริกา  เป็น  พระครูวิธานวรกิจวิเทศ 
๑๒๒๓. พระครูปลัด  จ ารัส  ๔  ประโยค  วัดพุทธบารมี  สหรัฐอเมริกา  เป็น  พระครูวิเนตวรกิจวิบูล 
๑๒๒๔. พระครูธรรมธร  พูลพล  วัดสันติธรรม  สหรัฐอเมริกา  เป็น  พระครูวิทูรวรกิจปยุต 
๑๒๒๕. พระครูวินัยธร  พงษ์ศักดิ์  วัดป่าโกเธนเบอร์ก  ราชอาณาจักรสวีเดน  เป็น  พระคร ู

วิสุทธิวรกิจวิสัย 
๑๒๒๖. พระครูใบฎีกา  สมุทร  วัดธรรมนิวาส  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เป็น  พระครู 

วินัยวรกิจจาทร 
๑๒๒๗. พระครูปลัด  สมบัติ  วัดธัมมธโร  เครือรัฐออสเตรเลีย  เป็น  พระครูวินิตวรกิจคุณ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  23  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖5  เป็นปีที่  7  ในรัชกาลปัจจุบัน 
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