
บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ขอรับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ 

วันท่ี  ๕   ธันวาคม   พุทธศักราช   ๒๕๕๔ 
 

ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 
  

พระครูสัญญาบัตร 
  

     
๑             พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์  (เดชศักดิ์)   ป.ธ. ๔  พธ.ม. พัดพุดตาน  พ้ืนกํามะหยี ่ 
  วัดโพธิช์ัย   ตําบลในเมือง   อําเภอเมืองหนองคาย   จังหวัดหนองคาย สีขาว  สลับสี   
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง    เป็น   พระครูภาวนาธรรมโฆสิต วงในตาดเหลือง  ปักดิ้น 
     (ผจล.ชพ.วิ.) 
   

๒             พระมหาพัฒนพงศ์   ป.ธ. ๖   พธ.บ.    พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่สีเขียว 
  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์   ราชวรมหาวิหาร    สลับสีเหลือง  แดง  น้ําเงิน 
  แขวงพระบรมมหาราชวัง   เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร แฉกสีม่วง กลีบสีแดง ปักดิ้น 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เป็น   พระครูศรีภัทราภรณ์ (ผจล.ชพ.) 
      
๓             พระมหาสัมพันธ์   ป.ธ. ๖   พธ.บ.   วัดราชสิงขร   "          " 
  แขวงวัดพระยาไกร   เขตบางคอแหลม   กรุงเทพมหานคร (ผจล.ชพ.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง    เป็น   พระครูศรีวรานุกิจ  
     
๔             พระครูปลัดสุตวัฒน์  (ณรงค)์   พธ.บ.   วัดมกุฏกษัตริยาราม "          " 
  ราชวรวิหาร   แขวงบางขุนพรหม   เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร (ผจล.ชพ.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  (ธ)   เป็น   พระครวูิมลสุตวัฒน ์   
      
๕             พระครปูลัดปริยัติวัฒน์  (จิรกติตินนท์)   ป.ธ. ๓   พธ.บ.             "          " 
  วัดไชโย  วรวิหาร   ตําบลไชโย   อําเภอไชโย   จังหวัดอ่างทอง (ผจล.ชพ.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เป็น   พระครวูิบูลย์สังฆกิจ  
      

๖             พระครปูลัดปริยัติวรวัฒน์  (สมพงษ์)   ป.ธ. ๓   พธ.ม. "          " 
  วัดพระปฐมเจดีย์  ราชวรมหาวิหาร    ตําบลพระปฐมเจดีย์ (ผจล.ชพ.) 
  อําเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม     
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เป็น   พระครูปฐมเจติยานุรักษ์  
   



๒ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๗             พระมหาทรงวุฒิ   ป.ธ. ๖   พธ.บ.   วัดพระบรมธาตุ พัดพุดตาน พื้นกํามะหยี่สีเขียว 
  ตําบลนครชุม   อําเภอเมืองกําแพงเพชร   จังหวัดกําแพงเพชร สลับสีเหลือง  แดง  น้ําเงิน 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เป็น   พระครูศรีวชิรธ ารง แฉกสีม่วง กลีบสีแดง  
    ปักดิ้น 
  (ผจล.ชพ.) 
   

๘             พระมหาพยรรคฆิณฑฒ์   ป.ธ. ๖   พธ.บ.   วัดหนองแวง    "          " 
  ตําบลในเมือง   อําเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น (ผจล.ชพ.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เป็น   พระครูศรีวิริยเมธี  
     
๙             พระครูปลัดสิทธิวัฒน์  (พรพรหม)   พธ.ม.,ศน.ม.     พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่สีเขียว 
  วัดกระจัง   แขวงฉิมพลี   เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพมหานคร    สลับสีเหลือง แดง น้ําเงิน 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสิทธิวัฒนคุณ แฉกสีม่วง  กลีบสีแดง 
   ปักดิ้น 
    (ทผจล.ชพ.) 
   

๑๐             พระครปูลัดกิตติวรวัฒน์  (ประจวบ)   พธ.ม.    "          " 
  วัดหงษ์ทอง   ตําบลบางพูด   อําเภอปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี    (ทผจล.ชพ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูกิตติเขมาภิรม   
     

๑๑             พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์  (คําสอน)   ป.ธ. ๓  ศน.บ.  "          " 
  วัดปุาสว่างวีรวงศ์   ตําบลแก่งโดม   อําเภอสว่างวีระวงศ์   (ทผจล.ชพ.) 
  จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร ์ (ธ)  
  เป็น   พระครูปัญญาธรรมวัฒน์        
      

๑๒             พระมหาวัชรินทร์   ป.ธ. ๕   พธ.บ.   วัดตึก   พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่ 
  ตําบลท่าวาสุกรี   อําเภอพระนครศรีอยุธยา   สีขาวล้วน  ปักดิ้น 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (ทผจล.ชอ.วิ.)  
  เป็น   พระครภูาวนาวชิรคุณ   
   
   



๓ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๓             พระครูวินัยธร  ประสิทธิ์   ป.ธ. ๕   วัดชนะสงคราม    พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่ 
  ราชวรมหาวิหาร    แขวงชนะสงคราม   เขตพระนคร       สีเขียว สลับสีเหลือง  แดง   
  กรุงเทพมหานคร   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เขียว  แฉกสีม่วง  
  เป็น   พระครสูิริธนากร  กลีบสีแดง  ปักดิ้น    
     (ผจล.ชอ.) 

๑๔             พระครูปลัดฐิติวัฒน์  (สุทิน)   ป.ธ. ๓  "          " 
  วัดบรมนิวาส  ราชวรวิหาร   แขวงรองเมือง   เขตปทุมวัน (ผจล.ชอ.) 
 กรุงเทพมหานคร   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  (ธ)  
  เป็น   พระครปูัญญาฐิติวัฒน์   
     

๑๕             พระครูปลัดอาจารวัฒน์  (เฉลิมพล)   วัดปทุมวนาราม "          " 
  ราชวรวิหาร   แขวงปทุมวัน   เขตปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร (ผจล.ชอ.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  (ธ)  เป็น   พระครูวิบูลอาจารวัฒน์   
      

๑๖             พระครูปลัดศีลวรวัฒน์  (ฉลวย)   วัดหนัง  ราชวรวิหาร        "          " 
  แขวงบางค้อ   เขตจอมทอง   กรุงเทพมหานคร (ผจล.ชอ.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เป็น   พระครูศีลวัฒนคุณ  
    

๑๗             พระมหาอุทิศ   ป.ธ. ๖   วัดกษัตราธิราช  วรวิหาร "          " 
  ตําบลบ้านปูอม   อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผจล.ชอ.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เป็น   พระครสูุธีปริยัติคุณ   
      

๑๘             พระมหาวิสุทธิ์   ป.ธ. ๔  ศน.บ.   วัดธรรมิการาม  วรวิหาร "          " 
  ตําบลประจวบคีรีขันธ์   อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์   (ผจล.ชอ.) 
  จังหวัดประจวบคีรขีันธ์   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  (ธ)     
  เป็น   พระครปูภัสสรวิสุทธิ์  
   

๑๙             พระมหาวัฒนา   ป.ธ. ๔   ศษ.บ.   วัดโพธาราม       "          " 
  ตําบลปากน้ําโพ   อําเภอเมืองนครสวรรค์    จังหวัดนครสวรรค์   (ผจล.ชอ.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง    เป็น   พระครูนิทัศน์โพธาภิยุต      
   



๔ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๒๐             พระมหาศักดา   ป.ธ. ๖   วัดพระสิงห์    พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่ 
  ตําบลเวียง   อําเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย สีเขียว สลับสีเหลือง  แดง   
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เป็น   พระครสูุธีวรกิจ เขียว  แฉกสีม่วง  
   กลีบสีแดง  ปักดิ้น    
  (ผจล.ชอ.) 
   

๒๑             พระมหาสายันต์   ป.ธ. ๔  ศน.บ.   วัดบูรพาภิราม   "           " 
  ตําบลในเมือง   อําเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด (ผจล.ชอ.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เป็น  พระครูปริยัติธรรมธัช    
      

๒๒            พระครปูลัดวิมลสิริวัฒน์  (บุญลือ)   ป.ธ. ๕   วัดประชุมโยธี  "           " 
  ตําบลท้ายช้าง   อําเภอเมืองพังงา   จังหวัดพังงา (ผจล.ชอ.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เป็น   พระครสูิริโยธานุวัตร   

      
๒๓            พระครปูลัดธีรวรวัฒน์  (ประเสียร)   วัดนวลจันทร์ พัดพุดตาน   พื้นกํามะหยี ่
  แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม   กรุงเทพมหานคร    สีเขียว สลับสีเหลือง  แดง   
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครธูีรพัฒนาภรณ์ เขียว  แฉกสีม่วง  
    กลบีสีแดง  ปักดิ้น    

     (ทผจล.ชอ.) 
๒๔            พระครปูลัดปิฎกวัฒน์  (สาธิต)   วัดไทร   ตําบลบางสีทอง    "           " 
  อําเภอบางกรวย   จังหวัดนนทบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (ทผจล.ชอ.) 
  เป็น  พระครูปัญญานันทวัฒน ์   
                 

๒๕            พระครูปลัดคุณวัฒน์  (สุมล)   วัดบางกระสอบ "           " 
  ตําบลบางกระสอบ   อําเภอพระประแดง   จังหวัดสมุทรปราการ    (ทผจล.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูเกษมคุณานุสิฐ   
      

๒๖            พระมหาเริงศักดิ์   ป.ธ. ๖   ศษ.บ.   วัดบึงบวรสถิตย์ "           " 
  ตําบลหนองชาก   อําเภอบ้านบึง   จังหวัดชลบุรี   (ทผจล.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุธีสุตาลังการ   
   



๕ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๒๗            พระครูปลัดสุธรรมวัฒน์  (สมพงษ์)   วัดห้องคูหา พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่ 
  ตําบลคลองนารายณ์   อําเภอเมืองจันทบุรี   จังหวัดจันทบุรี สีเขียว สลับสีเหลือง  แดง   
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูบวรสิริทัต เขียว  แฉกสีม่วง   
    กลีบสีแดง  ปักดิ้น    
  (ทผจล.ชอ.) 
   

๒๘           พระครูปลัดดิลกวัฒน์  (สมชาย)   ป.ธ. ๓   วัดบางซอ "           " 
 ตําบลบางตะเคียน   อําเภอสองพี่น้อง   จังหวัดสุพรรณบุรี (ทผจล.ชอ.) 
 เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูดิลกวัฒนาภรณ์  
   

๒๙            พระครูปลัดสาธุวัฒน์  (ชัยพร)   ป.ธ. ๔    "           " 
  วัดปราสาทสิทธิ์   ตําบลประสาทสิทธิ์   อําเภอดําเนินสะดวก    (ทผจล.ชอ.) 
  จังหวัดราชบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      
 เป็น   พระครูประภัสสรวรคุณ  
      

๓๐            พระครูปลัดกิตติมงคลวัฒน์  (อินทศักดิ์)   วัดไตรโลก "           " 
  ตําบลท่าราบ   อําเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี (ทผจล.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูวิกรมวัชรกิจ   
      

๓๑           พระมหาเอกชัย   ป.ธ. ๖   พธ.บ.   วัดแม่สลองใน "           " 
  ตําบลปุาซาง   อําเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงราย (ทผจล.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูศรีพัฒนกิตติ์   
      

๓๒            พระมหาบุญชู   ป.ธ. ๖  พธ.บ.   วัดหนองเส้ง "           " 
  ตําบลในเมือง   อําเภอเมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน (ทผจล.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูศรีวโรภาส   
      

๓๓            พระมหาสมจิต   ป.ธ. ๕   พธ.บ.   วัดวิเศษสรรพคุณ   "           " 
  ตําบลข้าวสาร   อําเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธานี (ทผจล.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสิริปัญญาวิกรม  
   



๖ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๓๔            พระมหาอรรถกร   ป.ธ. ๖   พธ.บ.   วัดศิริบุญธรรม  พัดพุดตาน   พื้นกํามะหยี ่
  ตําบลกุดดินจี่   อําเภอนากลาง   จังหวัดหนองบัวลําภู สีเขียว  สลับสีเหลือง  แดง   
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูศรีปัญญาวิสิฐ เขียว  แฉกสีม่วง   
  กลีบสีแดง  ปักดิ้น    
   (ทผจล.ชอ.) 

๓๕            พระมหาบุญมา   ป.ธ. ๕   ศษ.บ.   วัดศรีอุดม "           " 
  ตําบลหนองนาแซง   อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ (ทผจล.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสิริธรรมชโยดม   
     

๓๖            พระครสูังฆรักษ์  ไกรพต   วัดหงส์รัตนาราม  ราชวรวิหาร    พัดพุดตาน  จ.ป.ร. 
  แขวงวัดอรุณ   เขตบางกอกใหญ่   กรุงเทพมหานคร (ผจล.ชท.) 
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เป็น   พระครโูสภณบุญญาภรณ์  
     
     

๓๗            พระครสูังฆรักษ์  สุทิ    วัดดอนเมือง   แขวงสีกัน "           " 

  เขตดอนเมือง   กรุงเทพมหานคร   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  (ผจล.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิสุทธิกิจจาภรณ์   
     

๓๘           พระปลัด  สุริยันต์   วัดหิรัญรูจี  วรวิหาร "           " 
  แขวงหิรัญรูจี   เขตธนบุรี   กรุงเทพมหานคร  (ผจล.ชท.) 

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  เป็น   พระครูหิรัญธรรมรักษ์   
   

๓๙            พระมหาสุเทพ   ป.ธ. ๓   วัดสัตตนารถปริวัตร  วรวิหาร "           " 
  ตําบลหน้าเมือง   อําเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี (ผจล.ชท.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  (ธ)  เป็น  พระครูโสภณธรรมวิภูษิต    
   
๔๐             พระครวูินัยธร  ชัยณรงค์   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ "           " 
  วรมหาวิหาร   ตําบลในเมือง   อําเภอเมืองพิษณุโลก (ผจล.ชท.) 
 จังหวัดพิษณุโลก   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง     
 เป็น   พระครูพิทักษ์ชินรัตน์  
   



๗ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๔๑             พระครูวินัยธร  อดุลย์    วัดพระแก้ว   ตําบลเวียง    พัดพุดตาน  จ.ป.ร. 
  อําเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย   (ผจล.ชท.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เป็น   พระครปูราโมทย์รัตนานุยุต    
     

๔๒             พระมหาสงค์   ป.ธ. ๔   วัดเจ็ดยอด   ตําบลช้างเผือก    "           " 
  อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ (ผจล.ชท.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เป็น   พระครกูิตติปริยัตยาทร   
      

๔๓             พระปลัด  เสน่ห์   วัดสวนดอก   ตําบลสุเทพ "           " 
  อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ (ผจล.ชท.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เป็น   พระครปูระวิตรวรานุยุต   
      

๔๔             พระครูปลัด  ธงชัย   วัดศรีโสดา "           " 
  ตําบลสุเทพ   อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ (ผจล.ชท.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เป็น   พระครธูวัชชัยสังฆพิทักษ์   
   

๔๕             พระครูปลัด  จักรกริศน์   วัดปุาดาราภิรมย์  "           " 
  ตําบลริมใต้   อําเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่ (ผจล.ชท.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  (ธ)   เป็น   พระครกูิตติจันทโรภาส  
     

๔๖             พระครูปลัด  วิโรจน์   วัดธาตุ   ตําบลในเมือง         "           " 
  อําเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น  (ผจล.ชท.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เป็น   พระครโูสภณเจติยานุบาล   
      
   

๔๗             พระใบฎีกา  สุบรรณ   วัดมหาชัย   ตําบลตลาด "           " 
 อําเภอเมืองมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม  (ผจล.ชท.) 
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เป็น   พระครวูิริยชัยคุณ  
   
   
   



๘ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๔๘             พระครูใบฎีกา  สมคิด   วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พัดพุดตาน  จ.ป.ร. 
  ตําบลเมืองใต้   อําเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ (ผจล.ชท.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   เป็น   พระครวูิจิตรสุนทรธรรม    
     

๔๙             พระครูใบฎีกา  วีระ   วัดท่าโพธิ์  วรวิหาร  "           " 
  ตําบลท่าวัง   อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผจล.ชท.)  
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  (ธ)   เป็น   พระครวูีรโพธิรัต   
      

๕๐             พระมหาบัญญัติ   ป.ธ. ๕   พธ.บ.   วัดสันติคีรี พัดพุดตาน  พื้นสักหลาดแดง 
  ตําบลแม่เปา   อําเภอพญาเม็งราย   จังหวัดเชียงราย สลับสีม่วง  แดง  ม่วง 
  รองเจ้าคณะอําเภอพญาเม็งราย   เป็น   พระครูสิริสันตยากร แฉกสีน้ําเงิน  ปักดิ้น   
  (รจอ.ชอ.) 
   

๕๑             พระปลัด  วาสน์  ป.ธ. ๓   พธ.บ.  วัดพุทธาราม    "           " 
  ตําบลห้วยส้ม   อําเภอภูกระดึง   จังหวัดเลย (รจอ.ชอ.) 
  รองเจ้าคณะอําเภอภูกระดึง   เป็น   พระครูปริยัติพุทธิวงศ์  
     

๕๒             พระมหานําพล   ป.ธ. ๕  ศน.บ.   วัดไตรภูมิ    "           " 
  ตําบลโนนบรุี   อําเภอสหัสขันธ์   จังหวัดกาฬสินธ์ุ (รจอ.ชอ.) 
  รองเจ้าคณะอําเภอสหัสขันธ์   เป็น   พระครูสิริพัฒนนิเทศก์   
      

๕๓             พระมหาประเสริฐ   ป.ธ. ๔   พธ.บ.   วัดเหล่าข้าว "           " 
  ตําบลม่วงสามสิบ    อําเภอม่วงสามสิบ   จังหวัดอุบลราชธานี     (รจอ.ชอ.) 
  รองเจ้าคณะอําเภอม่วงสามสิบ    เป็น   พระครสูุตปรีชากร   
     

๕๔             พระมหารอนสันต์   ป.ธ. ๔  พธ.บ.   วัดโนนศิลาราม      
  ตําบลโพนงาม   อําเภอบุณฑริก   จังหวัดอุบลราชธานี    "           " 
 รองเจ้าคณะอําเภอบุณฑริก   เป็น   พระครปูริยัติคณานุกิจ (รจอ.ชอ.) 
   
   
    



๙ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๕๕             พระมหาสร้อย   ป.ธ. ๖   วัดเสาธงทอง   ตําบลคลัง พัดพุดตาน  พื้นสักหลาดแดง 
  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช    สลับสีม่วง  แดง  ม่วง 
  รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช    แฉกสีน้ําเงิน  ปักดิ้น   
 เป็น   พระครูศรีธรรมญาณ (รจอ.ชอ.) 
   

๕๖             พระปลัด  วิชัย   วัดนาขาม   ตําบลโพธิ์ไทร พัดพุดตาน  พ้ืนแพรแดง 
  อําเภอโพธิ์ไทร   จังหวัดอุบลราชธานี   สลับสีม่วง  แดง  ม่วง 
  รองเจ้าคณะอําเภอโพธิ์ไทร   เป็น   พระครูปัญญาเขมาภิรักษ์ แฉกสีน้ําเงิน  ปักดิ้น   
   (รจอ.ชท.) 
    

๕๗             พระมหาชาญชัย   ป.ธ. ๕   วัดสังฆจายเถร  พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่ 
  ตําบลสวนแตง   อําเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี    สีแดง  สลับสีแดง  เขียว   
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูสิริกิตติคุณ แดง  แฉกสีน้ําเงิน   
   กลีบสีเขียว  ปักดิ้น  
   (จต.ชอ.) 

๕๘             พระมหาน้ําผ้ึง   ป.ธ. ๔   พธ.บ.   วัดทุ่งน้อย   "           " 
  ตําบลเขาแดง   อําเภอกุยบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (จต.ชอ.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครสูุตธรรมพิทักษ์   
     

๕๙             พระมหาธัญพิสิษฐ์   ป.ธ. ๓  พธ.บ.   วัดโพธิ์ทอง "           " 
  ตําบลเนินมะกอก   อําเภอบางมูลนาก   จังหวัดพิจิตร (จต.ชอ.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูพิพัฒน์สุตคุณ   
     

๖๐             พระครูปลัด  วีระ   ป.ธ. ๓  พธ.บ.   วัดจําทรายมูล    "           " 
  ตําบลปงยางคก   อําเภอห้างฉัตร   จังหวัดลําปาง (จต.ชอ.) 
  เจ้าคณะตําบล  (ธ)   เป็น   พระครสูุวีรญาณโสภณ   
      

๖๑             พระมหาจรินทร์   ป.ธ. ๕   พธ.บ.   วัดบ้านโปุง "           " 
  ตําบลปุาแดด   อําเภอแม่สรวย   จังหวัดเชียงราย (จต.ชอ.) 
 เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูสิริจิรวัฒน์  
     



๑๐ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๖๒             พระมหาพิรุณ   ป.ธ. ๕    วัดศรีดอนคํา    พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่ 
  ตําบลห้วยอ้อ   อําเภอลอง   จังหวัดแพร่   เจ้าคณะตําบล    สีแดง  สลับสีแดง  เขียว   
  เปน็   พระครูสิริวรโสภิต แดง  แฉกสีน้ําเงิน   
   กลีบสีเขียว  ปักดิ้น  
  (จต.ชอ.) 
   

๖๓             พระมหาคมสันต์   ป.ธ. ๓   ศน.บ.   วัดมหาธาตุเจดีย์    "           " 
 ตําบลตูมใต้   อําเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี    (จต.ชอ.) 
  เจ้าคณะตําบล  (ธ)   เป็น   พระครูปิยเจติยาทร  
      

๖๔             พระมหาเจริญ   ป.ธ. ๓  พธ.บ.   วัดศรีภูหลวง "           " 
  ตําบลหนองคัน   อําเภอภูหลวง   จังหวัดเลย   เจ้าคณะตําบล    (จต.ชอ.)  
  เป็น   พระครูปริยัติปัญญาคุณ   
      

๖๕             พระมหาสงกราณ   ป.ธ. ๓   พธ.บ.    วัดชัยมงคล "           " 
  ตําบลเก่างิ้ว   อําเภอพล   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าคณะตําบล    (จต.ชอ.)  
  เป็น   พระครปูริยัติชัยสาร   
      

๖๖             พระมหาจิตติพงษ์   ป.ธ. ๓   ศน.บ.   วัดปุาวิเวกธรรม    "           " 
  ตําบลในเมือง   อําเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น    (จต.ชอ.)  
  เจ้าคณะตําบล  (ธ)   เป็น   พระครสูุทธิจิตติมงคล   
      

๖๗             พระมหาอัครา   ป.ธ. ๔   ศน.ม.   วัดหนองกุง    "           " 
  ตําบลหนองกุง   อําเภอนาเชือก   จังหวัดมหาสารคาม    (จต.ชอ.)  
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูปรยิัติญาณกวี   
     

๖๘             พระมหาสมพร   ป.ธ. ๔   พธ.บ.   วัดตลาดประดู่   "           " 
  ตําบลกระชอน   อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา (จต.ชอ.)  
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูปริยัติวราวุธ   
   
   



๑๑ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๖๙             พระมหาบุญรวม   ป.ธ. ๔   พธ.บ.   วัดหนองคุ้ม พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่ 
  ตําบลวัฒนานคร   อําเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว สีแดง  สลับสีแดง  เขียว   
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูสุตสีลาภรณ์ แดง  แฉกสีน้ําเงิน   
    กลีบสีเขียว  ปักดิ้น  
  (จต.ชอ.) 
   

๗๐             พระมหาชํานาญ   ป.ธ. ๓   ศน.ม.   วัดสโมสรสัทธาวาส    "           " 
  ตําบลควนพัง   อําเภอร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช    (จต.ชอ.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูสุตาพิมล   
      

๗๑             พระมหาพงษ์มิตร   ป.ธ. ๖   พธ.บ. "           " 
  วัดนาทุ่ง   ตําบลนาทุ่ง   อําเภอเมืองชุมพร   จังหวัดชุมพร      (จต.ชอ.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูศรีธรรมโชติ   
      

๗๒             พระมหาทวี   ป.ธ. ๔   วัดอบทม   ตําบลย่ีล้น พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  อําเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง   เจ้าคณะตําบล สีแดง  สลับสีแดง    
  เป็น   พระครูพัฒนกิจจาภรณ์ เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
    กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 

๗๓             พระสมุห์  ประเมษฐ    วัดตลาดใหม่ "           " 
  ตําบลห้วยคันแหลน   อําเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง     (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูสุเมธานุวัตร   
      

๗๔             เจ้าอธิการบุญจัน   วัดบัวลอย   ตําบลบัวลอย "           " 
  อําเภอหนองแค   จังหวัดสระบุรี   เจ้าคณะตําบล  (จต.ชท.) 
  เป็น    พระครูพิทักษ์ธรรมาภรณ์   
      

๗๕             พระปลัด  ทองสุข   วัดจําศีล   ตําบลตาลเดี่ยว  "           " 
  อําเภอแก่งคอย   จังหวัดสระบุรี   เจ้าคณะตําบล    (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิริยธรรมพิทักษ์   
   



๑๒ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๗๖             พระครูธรรมธร   ประทิน   ป.ธ. ๓   วัดตะลุง    พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  ตําบลตะลุง   อําเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี   สีแดง  สลับสีแดง    
 เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูพิทักษ์ปริยัติกิจ เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
  กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 
   

๗๗             เจ้าอธิการไว   วัดโปุงแค   ตําบลดอนดึง "           " 
  อําเภอบ้านหมี่   จังหวัดลพบุรี   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิทักษ์สุทธิจิต  
     

๗๘             พระปลัด  ประเสริฐ   วัดเขาลําแพน   ตําบลบ่อทอง "           " 
  อําเภอหนองม่วง   จังหวัดลพบุรี   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิมลวรารักษ์  
     

๗๙             พระครูสังฆรักษ์  ชล   วัดเขาจรเข้   ตําบลวังเพลิง "           " 
  อําเภอโคกสําโรง   จังหวัดลพบุรี   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิจิตรธรรมพิทักษ์   
   
๘๐             พระครูสมุห์  สุชาติ   วัดใหญ่   ตําบลบ้านเก่า "           " 
  อําเภอหนองฉาง   จังหวัดอุทัยธานี   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุเทศธรรมาภรณ์  
      

๘๑             เจ้าอธิการเสมียน   วัดทรงธรรม   ตําบลหนองปรือ "           " 
  อําเภอพนัสนิคม   จังหวัดชลบุรี   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครสูารัตถ์ธรรมโกศล  
     

๘๒             พระครูสมุห์  วรพันธ์   วัดบ้านเก่า   ตําบลตาขัน "           " 
  อําเภอบ้านค่าย   จังหวัดระยอง   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครสูกลธรรมนาถ   
   
      



๑๓ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๘๓             พระปลัด  สาลี   วัดกลาง   ตําบลโคกคราม พัดพุดตาน  พ้ืนกํามะหยี่  
  อําเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี   เจ้าคณะตําบล สีแดง  สลับสีแดง    
  เป็น   พระครสูุวรรณญาณวงศ์ เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  

    กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 
   
๘๔             เจ้าอธิการปุญญพัฒน์   วัดเดิมบาง "           " 
  ตําบลเดิมบาง   อําเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูสุวรรณปุญญารักษ์  
     

๘๕             พระสมุห์  สันติ   วัดหนองสาหร่าย "           " 
  ตําบลหนองสาหร่าย   อําเภอดอนเจดีย์   จังหวัดสุพรรณบุรี (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูสุวรรณสันติวงศ์  
   
๘๖             เจ้าอธิการสนธยา   วัดห้วยกบ   ตําบลหนองลู  "           " 
  อําเภอสังขละบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิทักษ์กาญจนธรรม   
     

๘๗             เจ้าอธิการน้าว   วัดน้ําลาด   ตําบลทุ่งกระบ่ํา "           " 
  อําเภอเลาขวัญ   จังหวัดกาญจนบุรี   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูขันติกาญจนคุณ  
    

๘๘             เจ้าอธิการอุบล   วัดวังไผ่   ตําบลวังไผ่ "           " 
  อําเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครวูรกาญจโนบล  
    

๘๙             พระใบฎีกา  เฉลียว   วัดพรหมณี   ตําบลหนองปลิง "           " 
  อําเภอเลาขวัญ   จังหวัดกาญจนบุรี   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูพัฒนกาญจโนภาส   
   
      



๑๔ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๙๐             เจ้าอธิการซอง   วัดสุวรรณคีรี    พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  ตําบลหนองพันจันทร์   อําเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุรี    สีแดง  สลับสีแดง    
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูคันธสีลาภรณ์ เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
    กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 
   

๙๑             พระครูปลัด  ชลอ   วัดดอนมะขามช้าง "           " 
  ตําบลนาพันสาม   อําเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูขันติวัชรคุณ  
   

๙๒             เจ้าอธิการมงคล   วัดวิมลประชาราษฎร์ "           " 
  ตําบลอ่างทอง   อําเภอบรรพตพิสัย   จังหวัดนครสวรรค์ (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูนิมมานประชาพิมล  
     

๙๓             เจ้าอธิการสมพงษ์   วัดหนองโพ   ตําบลหนองโพ "           " 
  อําเภอตาคลี   จังหวัดนครสวรรค์   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูนิปุณพัฒนวงศ์   
     

๙๔             พระปลัด  ถนอม   วัดกุฏิการาม   ตําบลพรานกระต่าย    "           " 
  อําเภอพรานกระต่าย   จังหวัดกําแพงเพชร   เจ้าคณะตําบล    (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูปรีชาวชิราทร  
   

๙๕             พระปลัด  ทิม   วัดจันทาราม   ตําบลวังแขม "           " 
  อําเภอคลองขลุง   จังหวัดกําแพงเพชร   เจ้าคณะตําบล    (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูจันทวชิรเกษม  
   
   

๙๖             เจ้าอธิการนิกร   วัดหนองกระทุ่มใหม่  "           " 
 ตําบลวังชะพลู   อําเภอขาณุวรลักษบุรี   จังหวัดกําแพงเพชร (จต.ชท.) 
 เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูไพโรจน์วชิรากร  
   
   
   

     



๑๕ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๙๗             เจ้าอธิการประดิษฐ์   วัดจันทราราม  พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  ตําบลเพชรละคร   อําเภอหนองไผ่   จังหวัดเพชรบูรณ์    สีแดง  สลับสีแดง    
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูปุณณพัชรสถิตย์ เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
   กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 
   

๙๘             เจ้าอธิการบุญช่วย   วัดบุ่งคล้า   ตําบลดงขุย  "           " 
  อําเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครวูาปีพัชโรภาส  
    
๙๙             พระปลัด  สนั่น   วัดสําราญราษฎร์สามัคคี "           " 

  ตําบลบ้านกล้วย   อําเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์   (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูสุนันท์พัชรเกษม  
     
๑๐๐             พระปลัด  วนิช   วัดชุมแสง   ตําบลบ้านดง "           " 
 อําเภอชาติตระการ   จังหวัดพิษณุโลก   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 

 เป็น   พระครโูอภาสสถาพร  
     
๑๐๑             เจ้าอธิการเจริญ   วัดกรับพวงเหนือ "           " 

  ตําบลพรหมพิราม   อําเภอพรหมพิราม   จังหวัดพิษณุโลก    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูอุภัยโกศล  
     

๑๐๒             เจ้าอธิการเอกอุดม   วัดเสาหิน   ตําบลวัดพริก "           " 
 อําเภอเมืองพิษณุโลก   จังหวัดพิษณุโลก   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
 เป็น   พระครูธีรพงศ์พิสุทธิ์  
    

๑๐๓             เจ้าอธิการณัฎฐ์ธน   วัดกลาง   ตําบลนครไทย "           " 
  อําเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น    พระครูเมธากิตตยาทร   
   
   
      



๑๖ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๐๔             เจ้าอธิการชูเกียรติ   วัดหนองขมิ้น   ตําบลไทรย้อย พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  อําเภอเนินมะปราง   จังหวัดพิษณุโลก   เจ้าคณะตําบล สีแดง  สลับสีแดง    
  เป็น   พระครสูุกิตติพิลาส เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
   กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 
   

๑๐๕             เจ้าอธิการวิเชียร   วัดเกาะเรไร   ตําบลผาจุก "        " 
 อําเภอเมืองอุตรดิตถ์   จังหวัดอุตรดิตถ์   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
 เป็น   พระครอูินทวีรวงศ์  
     

๑๐๖             พระใบฎีกา  ประดิษฐ์   วัดศรีจําปาศักดิ์ "        " 
  ตําบลท่ามะเฟือง   อําเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูอรุณชัยประดิษฐ์   
      

๑๐๗             พระปลัด  สําราญ   วัดน้ําสิงห์ใต้   ตําบลท่าปลา     "        " 
  อําเภอท่าปลา   จังหวัดอุตรดิตถ์   เจ้าคณะตําบล    (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครปูัญญาผาสุกิจ   
      

๑๐๘             เจ้าอธิการคชกร   วัดหัวข่วง   ตําบลเวียงเหนือ "        " 
 อําเภอเมืองลําปาง   จังหวัดลําปาง   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
 เป็น   พระครสูุธรรมาจารวัตร   
     

๑๐๙             เจ้าอธิการอุดม   วัดสองแควใต้   ตําบลนาแก้ว    "        " 
  อําเภอเกาะคา   จังหวัดลําปาง   เจ้าคณะตําบล   (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครวูีรทัศนานุรักษ์   
      

๑๑๐             เจ้าอธิการบุญทา   วัดปุารวก   ตําบลนางแล  "        " 
  อําเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูเวฬุวันประภากร   
   
      



๑๗ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๑๑             เจ้าอธิการดวงแก้ว   วัดสันเจริญ   ตําบลปุาแงะ  พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
 อําเภอปุาแดด   จังหวัดเชียงราย   เจ้าคณะตําบล สีแดง  สลับสีแดง    
  เป็น   พระครถูาวรรัตนเขต เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
   กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
   (จต.ชท.) 
   

๑๑๒             เจ้าอธิการเอกชัย   วัดประทุมวราราม   "          " 
  ตําบลสันทรายงาม   อําเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูโกมุทวรพิพัฒน์   
     

๑๑๓             เจ้าอธิการประเสริฐ   วัดสันม่วงคํา   ตําบลดอนศิลา   "          " 
 อําเภอเวียงชัย   จังหวัดเชียงราย   เจ้าคณะตําบล  (จต.ชท.) 
 เป็น   พระครอูัมพวันวิเชียร   
     

๑๑๔             เจ้าอธิการโชติทิพย์   วัดดอนงาม   ตําบลโชคชัย "          " 
  อําเภอดอยหลวง   จังหวัดเชียงราย   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครวูรพงศ์ไพโรจน์   
      

๑๑๕             พระปลัด  สีนวล   วัดแม่กระทิง   ตําบลไผ่โทน "          " 
  อําเภอร้องกวาง   จังหวัดแพร่   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครโูอภาสสีลวิสุทธิ์   
    

๑๑๖             เจ้าอธิการจันทร์พร   วัดดอนกว้าง   ตําบลนาพูน  "          " 
 อําเภอวังชิ้น   จังหวัดแพร่   เจ้าคณะตําบล    (จต.ชท.) 
 เป็น   พระครวูรกิจพิศาล   
   

๑๑๗             เจ้าอธิการพนม   วัดตาแก้ว   ตําบลไชยสถาน "          " 
  อําเภอเมืองน่าน   จังหวัดน่าน   เจ้าคณะตําบล   (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูจักษุธรรมประจิต  
     
   



๑๘ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๑๘             เจ้าอธิการประสิทธิ์   วัดกองลอย   ตําบลบ่อหลวง พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  อําเภอฮอด   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าคณะตําบล สีแดง  สลับสีแดง    
  เป็น   พระครสูีลวงศ์ประสิทธิ์ เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
  กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
   (จต.ชท.) 
    

๑๑๙              พระปลัด  ปัญญา   วัดห้วยเปูา   ตําบลทุ่งข้าวพวง  "          " 
  อําเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครปูิยธรรมบัณฑิต   
     

๑๒๐             เจ้าอธิการดวงจันทร์   วัดอุตตาราม   ตําบลเชียงดาว "          " 
 อําเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
 เป็น   พระครปูระพัฒน์สังฆกิจ   
    

๑๒๑             พระปลัด  นพบุรี   วัดบ้านหลวง   ตําบลโหล่งขอด "          " 
  อําเภอพร้าว   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครวูรวรรณวิวัฒน์   
     

๑๒๒             พระปลัด  มนตรี   วัดนากลาง   ตําบลล้ี    "          " 
  อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน   เจ้าคณะตําบล    (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระภาสจันทเขต   
   

๑๒๓              พระมหาเกตุแก้ว   ป.ธ. ๔   วัดโวหารคุณ    "          " 
  ตําบลแม่ลาน้อย   อําเภอแม่ลาน้อย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูอนุสิฐปริยัติโวหาร  
     

๑๒๔              พระครูสังฆรักษ์  ทองสุข   วัดพระธาตุดอยกองมู "          " 
  ตําบลจองคํา   อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จต.ชท.) 
 เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูอนุสารสัทธานุกิจ  
   
   



๑๙ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๒๕              เจ้าอธิการธงชัย   วัดโนนสวรรค์เนรมิต   ตําบลเชียงยืน พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  อําเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าคณะตําบล  (ธ) สีแดง  สลับสีแดง    
  เป็น   พระครูพิพัฒนพิริยคุณ เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
  กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
    (จต.ชท.) 
   

๑๒๖             เจ้าอธิการบัวเรียน   วัดสมประสงค์   ตําบลอ้อมกอ "          " 
  อําเภอบ้านดุง   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าคณะตําบล  (ธ) (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครบูวรธรรมวิสุทธิ์   
     

๑๒๗             เจ้าอธิการคําผา   วัดโพธิ์ศรีสําราญ   ตําบลปะโค "          " 
  อําเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าคณะตําบล  (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครโูพธิวราภิวัฒน์   
     

๑๒๘             เจ้าอธิการมนตรี   วัดรัตนศรีบุญเรือง    "          " 
  ตําบลทับกุง   อําเภอหนองแสง   จังหวัดอุดรธานี    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูปัญญารัตนวิมล   
   

๑๒๙             เจ้าอธิการนุกูล   วัดโนนธาตุเจดีย์   ตําบลอุ่มจาน   "          " 
  อําเภอประจักษ์ศิลปาคม   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุดมเจติยาภินันท์  
    

๑๓๐             เจ้าอธิการสุวิทย์   วัดปุาดงยางพรพิบูลย์    "          " 
  ตําบลบ้านแดง   อําเภอพิบูลย์รักษ์   จังหวัดอุดรธานี    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูวิบูลสุทธิคุณ   
     

๑๓๑             เจ้าอธิการสํารวย   วัดปุาดอนภู่   ตําบลหนองนาคํา "          " 
  อําเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าคณะตําบล  (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูโสภิตสิริธรรม   
   
   



๒๐ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๓๒             เจ้าอธิการสมัย   วัดพระธาตุโพธิ์ชัย   ตําบลสร้างคอม พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  อําเภอสร้างคอม   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าคณะตําบล สีแดง  สลับสีแดง    
  เป็น   พระครโูพธิเจติยานุรักษ์ เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
   กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 
   

๑๓๓             เจ้าอธิการวสันต์   วัดรัตนจันทราราม   ตําบลโพนงาม   "          " 
  อําเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าคณะตําบล    (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูรัตนจันทสาร   
     

๑๓๔             เจ้าอธิการบัวศร   วัดโพธิ์ศรีสง่า   ตําบลท่าล่ี "          " 
  อําเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครโูพธิจันทราภรณ์   
   

๑๓๕             เจ้าอธิการสุวิชชา   วัดศิริพุทธาวาส   ตําบลห้วยเกิ้ง "          " 
  อําเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุดมปัญญาภิวัฒน ์  
     

๑๓๖             เจ้าอธิการสุริยา   วัดตาดน้ําพุ   ตําบลคําด้วง "          " 
  อําเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าคณะตําบล  (ธ) (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครอูดุลธรรมประภาส   
     

๑๓๗             เจ้าอธิการทศพร   วัดอุดมอินทราวาส   ตําบลทุ่งใหญ่ "          " 
  อําเภอทุ่งฝน   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าคณะตําบล    (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุดมธีรธรรม   
      

๑๓๘             เจ้าอธิการสุพล   วัดศรีชมภู   ตําบลทมนางาม   "          " 
  อําเภอโนนสะอาด   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูโสภณญาณประยุต   
   
   



๒๑ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๓๙             เจ้าอธิการปัญญา   วัดปุาภูก้อน   ตําบลบ้านก้อง พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  อําเภอนายูง   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าคณะตําบล  (ธ) สีแดง  สลับสีแดง    
  เป็น   พระครปูัญญาสารธรรม เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
    กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 
   

๑๔๐             เจ้าอธิการนวพันธ์   วัดสว่างอารมณ์   ตําบลโนนศิลา "          " 
  อําเภอปากคาด   จังหวัดหนองคาย   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครวูัชรญาณประยุต   
   

๑๔๑             เจ้าอธิการมงคล   วัดปุาศรีวิไลย์   ตําบลปุงไฮ "          " 
  อําเภอเซกา   จังหวัดหนองคาย   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครภูัทรวนาภิรม  
     

๑๔๒             เจ้าอธกิารวันดี   วัดศรีบุญเรือง   ตําบลหนองยอง "          " 
  อําเภอปากคาด   จังหวัดหนองคาย   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูกิตติภัทรานุกูล   
     

๑๔๓             เจ้าอธิการพุฒิ   วัดสมศรีสะอาด   ตําบลหนองหลวง "          " 
  อําเภอเฝูาไร่   จังหวัดหนองคาย   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุทธิธรรมรักขิต   
      

๑๔๔             เจ้าอธิการโสมสี   วัดกุดหมื่นสวน   ตําบลนาหนัง "          " 
  อําเภอโพนพิสัย   จังหวัดหนองคาย   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระทีปธรรมรังษี   
     

๑๔๕             พระมหาบุญศรี   ป.ธ. ๔   วัดถ้ําดอกบัว    "          " 
  ตําบลปวนพุ   อําเภอหนองหิน   จังหวัดเลย    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครปูริยัติวัฒโนบล   
   
   



๒๒ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๔๖             เจ้าอธิการคํามุข   วัดสว่างอารมณ์วัฒนา    พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  ตําบลนาดี   อําเภอด่านซ้าย   จังหวัดเลย    สีแดง  สลับสีแดง    
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูอรุณพัฒนาทร เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
  กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 
   

๑๔๗             เจ้าอธิการธงชัย   วัดสิริธัมมารัตนานุสรณ์    "          " 
  ตําบลผาขาว   อําเภอผาขาว   จังหวัดเลย    (จต.ชท.) 
  เจา้คณะตําบล   เป็น   พระครูรัตนธรรมานุสิฐ  
     

๑๔๘             พระสมุห์  สมบัติ   วัดประชาราษฎร์นิมิต    "          " 
  ตําบลวังสะพุง   อําเภอวังสะพุง   จังหวัดเลย    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูนิมิตพัฒนากร   
     

๑๔๙             พระปลัด  ภาณุศิลป์   วัดอนันตนิมิต    "          " 
  ตําบลท่าสะอาด   อําเภอนาด้วง   จังหวัดเลย    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูนิมิตวชิราภรณ์   
     

๑๕๐             เจ้าอธิการพร้อม   วัดปุาบารมีธรรม     "          " 
  ตําบลลาดค่าง   อําเภอภูเรือ   จังหวัดเลย    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครอูรัญธีรธรรม   
     

๑๕๑             พระครปูลัด  จันลี   วัดสอนประชาราม    "          " 
  ตําบลดงมะไฟ   อําเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูสกลธรรมรักขิต   
     

๑๕๒             พระครูวินัยธร  ศิริรัตน์   วัดมหาพรหมโพธิราช    "          " 
  ตําบลเหล่าปอแดง   อําเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูสกลพรหมคุณ   
   

      



๒๓ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๕๓             เจ้าอธิการชํานาญ   วัดปุาเลไลย์   ตําบลหนองบัวใต้ พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู   เจ้าคณะตําบล สีแดง  สลับสีแดง    
  เป็น   พระครูวิสิฐวนารักษ์ เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
   กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 
   

๑๕๔             เจ้าอธิการสมภาร   วัดนันทวิชัย   ตําบลบ้านค้อ    "          " 
  อําเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวลําภู   เจ้าคณะตําบล  (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิสิฐสีลานุกูล   
     

๑๕๕             เจ้าอธิการแหลมทอง   วัดโพธิ์ศรี   ตําบลบ้านค้อ "          " 
  อําเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าคณะตําบล  (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครสูิริรัตนานุกูล   
       

๑๕๖             พระปลัด  บุญธรรม   วัดมิ่งมงคล   ตําบลหนองเขียด    "          " 
  อําเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าคณะตําบล    (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครวูุฒิธรรมาภิวัฒน์   
      

๑๕๗             เจ้าอธิการสถิตย์   วัดทุ่งสว่าง   ตําบลสวนหม่อน "          " 
  อําเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูวรเขตมารวิชัย   
     

๑๕๘             เจ้าอธิการวันชัย   วัดโคกกลางสว่าง   ตําบลหนองแดง "          " 
  อําเภอสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุทธิชยาภินันท์   
   

๑๕๙             พระครูปลัด  บุญยศ   วัดอภิสิทธ์ิ   ตําบลตลาด "          " 
 อําเภอเมืองมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครสูิทธิชัยธรรม  
   
      



๒๔ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๖๐             เจ้าอธิการดาวเรือง   วัดโคกสีนอก    พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  ตําบลโคกสีทองหลาง   อําเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม    สีแดง  สลับสีแดง    
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูสุวรรณวราภิรักษ์ เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
    กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
     (จต.ชท.) 
   

๑๖๑            เจ้าอธิการปุุน   วัดศรีมงคล   ตําบลนาสีนวล  "          " 
  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระดิษฐ์สิริคุณ   
      

๑๖๒             เจ้าอธิการปฏิภาณ   วัดปุาหนองซอน    "          " 
  ตําบลหนองซอน   อําเภอเชียงยืน   จังหวัดมหาสารคาม    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล  (ธ)   เป็น   พระครโูชติวรคุณ     
      

๑๖๓             เจ้าอธิการอ้วย   วัดทัพปุาจิก   ตําบลราษฎร์เจริญ  "          " 
  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครมูุจลินท์ธรรมานุกูล   
      

๑๖๔             เจ้าอธิการกอง   วัดศรีษะเกษวราราม   ตําบลนาทัน "          " 
  อําเภอคําม่วง   จังหวัดกาฬสินธ์ุ    เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูสันติวรจิตตาภิรม   
   
๑๖๕             เจ้าอธิการวัชรกร   วัดราษฎร์คงคาสีมาราม "          " 

  ตําบลหลักเมือง    อําเภอกมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธ์ุ   (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครสูาทรวชิรคุณ  

   
๑๖๖             เจ้าอธิการเท่ียง   วัดอรุณรัตนสีสุก    "          " 

  ตําบลโนนศิลาเลิง   อําเภอฆ้องชัย   จังหวัดกาฬสินธุ์    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูอรุณรัตนธรรม  

   
      



๒๕ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๖๗             เจ้าอธิการอํานาจ   วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  ตําบลหนองช้าง   อําเภอสามชัย   จังหวัดกาฬสินธุ์   สีแดง  สลับสีแดง    
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครโูอภาสโพธินันท์ เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
    กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 
   

๑๖๘             พระครใูบฎีกา  เกศรินทร์   วัดศรีจันทร์โพธาราม "          " 
  ตําบลม่วงนา   อําเภอดอนจาน   จังหวัดกาฬสินธุ์   (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูโพธิจันทคุณ   
      

๑๖๙             เจ้าอธิการอนุรักษ์   วัดปุายูคา   ตําบลทุ่งคลอง "          " 
  อําเภอคําม่วง   จังหวัดกาฬสินธ์ุ   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครอูรัญธรรมฐิติ   
      

๑๗๐             เจ้าอธิการพาง   วัดสุทธาวาสไค้นุ่น   ตําบลไค้นุ่น "          " 
  อําเภอห้วยผึ้ง   จังหวัดกาฬสินธ์ุ   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
 เป็น   พระครปูัญญาสีลวิสุทธิ์  
   

๑๗๑             เจา้อธิการอํานาจ   วัดหนองแปูน   ตําบลนาเมือง "          " 
  อําเภอเสลภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิศิษฏ์พัฒนคุณ  
     

๑๗๒             เจ้าอธิการสมบัติ   วัดหนองแวงควง    "          " 
  ตําบลหนองแวงควง   อําเภอศรีสมเด็จ   จังหวัดร้อยเอ็ด    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูวาปีวิริยคุณ  
     

๑๗๓             เจ้าอธิการศรีลา   วัดกลางบ้านเชียงใหม่    "          " 
  ตําบลเชียงใหม่   อําเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูปัญญาวัฒนวงศ์   
   
      



๒๖ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๗๔             เจ้าอธิการเฉลิม   วัดบ้านโนนสีดา    พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  ตําบลหนองใหญ่   อําเภอศรีสมเด็จ   จังหวัดร้อยเอ็ด    สีแดง  สลับสีแดง    
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูวิจิตรธรรมปภัศร์ เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
   กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 
   

๑๗๕             เจ้าอธิการอั้ว   วัดทรายเขาทอง   ตําบลภูเขาทอง "          " 
  อําเภอหนองพอก    จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าคณะตําบล   (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครบูรรพตโพธิธรรม   
     

๑๗๖             พระสมุห์  ประเด็จ   วัดสําราญรมย์   ตําบลนางาม "          " 
  อําเภอเสลภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครภูัททจิตตาภิรม   
   

๑๗๗             เจ้าอธิการอนันต์    วัดสิงห์สมทองสามัคคี    "          " 
  ตําบลโพธิ์ใหญ่   อําเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูจิรธรรมาภินันท์  
      

๑๗๘             เจ้าอธิการณันธศักดิ์   วัดสุวารีวิหาร   ตําบลธวัชบุรี "          " 
  อําเภอธวัชบุรี   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าคณะตําบล  (ธ) (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูนันทกิจจาทร   
      

๑๗๙             เจ้าอธิการวีระ   วัดดอนชาดสามัคคี    "          " 
  ตําบลหนองใหญ่   อําเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูวุฒิกิจจาภรณ์   
      

๑๘๐             เจ้าอธิการเหลา   วัดศรีสุนทร   ตําบลบัวงาม "          " 
  อําเภอบุณฑริก   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุทธิปุญญโสภณ   
   
   



๒๗ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๘๑             เจ้าอธิการนิพนธ์   วัดบูรพาราม    พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  ตําบลคูเมือง   อําเภอวารินชําราบ   จังหวัดอุบลราชธานี    สีแดง  สลับสีแดง    
  เจ้าคณะตําบล  (ธ)   เป็น   พระครปูิยกิจโสภณ เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
   กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 
   

๑๘๒             พระสมุห์  สถิตย์   วัดเวตวันวิทยาราม "          " 
  ตําบลเมืองเดช   อําเภอเดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานี   (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูโกวิทพัฒนากร   
   

๑๘๓             เจ้าอธิการบุญมี   วัดนาคําใหญ่   ตําบลนาคําใหญ่ "          " 
  อําเภอเขื่องใน   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุวรรณเขตตาธิคุณ  
     

๑๘๔             เจ้าอธิการบุญยืน   วัดท่าช้างน้อย   ตําบลท่าช้าง "          " 
  อําเภอสว่างวีระวงศ์   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครกูิตติปุญญากร   
      

๑๘๕             เจ้าอธิการชาตรี   วัดหนองบัว   ตําบลท่าหลวง "          " 
  อําเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิสุทธิปุญญากร   
      

๑๘๖             เจ้าอธิการวิจิตร   วัดปุานาเยีย   ตําบลนาเยีย "          " 
  อําเภอนาเยีย   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครปูฏิภาณธรรมาภรณ์   
     

๑๘๗             เจ้าอธิการสุนัย   วัดโพนทัน   ตําบลโพนทัน "          " 
  อําเภอคําเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น    พระครูวินัยสารธรรม   
   
   



๒๘ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๘๘             เจ้าอธิการบุญธรรม   วัดหนองเดียงน้อย   ตําบลเมือง พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  อําเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าคณะตําบล สีแดง  สลับสีแดง    
  เป็น   พระครปูระโชติธรรมวงษ์ เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
  กลีบสีแดง ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 
   

๑๘๙             พระใบฎีกา  ไสว   วัดบ้านตูม   ตําบลตูม     "          " 
  อําเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าคณะตําบล    (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูวิมลรัตนโพธิคุณ  
    

๑๙๐             เจ้าอธิการหล้า   วัดรังษีญาติการาม   ตําบลหนองญาติ    "          " 
  อําเภอเมืองนครพนม   จังหวัดนครพนม   เจ้าคณะตําบล    (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูอมรสิทธิธรรม   
     

๑๙๑             เจ้าอธิการป่ิน   วัดศรีสว่าง   ตําบลบ้านค้อ    "          " 
  อําเภอโพนสวรรค์   จังหวัดนครพนม   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระภัศร์ศาสนธรรม   
      

๑๙๒              เจ้าอธิการวรากร   วัดโพธิ์ชัย   ตําบลเวินพระบาท "          " 
  อําเภอท่าอุเทน   จังหวัดนครพนม   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูประจักษ์ชัยธรรม   
      

๑๙๓              เจ้าอธิการประกาย   วัดสว่างโสภิตาราม "          " 
  ตําบลพระเหลา   อําเภอพนา   จังหวัดอํานาจเจริญ    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครสูุจิตปัญญาภรณ์   
     

๑๙๔             พระสมุห์  ผล    วัดนาหว้า   ตําบลโนนโพธิ์ "          " 
  อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  จังหวัดอํานาจเจริญ   เจ้าคณะตําบล   (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครผูาสุกิจวรธรรม   
   
      



๒๙ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๙๕             พระมหาแดนชัย   ป.ธ. ๔   วัดปุาเวฬุวัน    พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  ตําบลเมืองปัก   อําเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา    สีแดง  สลับสีแดง    
  เจ้าคณะตําบล  (ธ)   เป็น   พระครวูชิรปัญญาภรณ์ เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
    กลีบสีแดง ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 
      

๑๙๖              เจ้าอธิการประมวล   วัดปุาอรัญญวาสี   ตําบลเมืองคง   "          " 
  อําเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าคณะตําบล  (ธ) (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครอูรัญธรรมาภรณ์   
     

๑๙๗            เจ้าอธิการเนตร   วัดทุ่งสว่าง   ตําบลในเมือง    "          " 
 อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา   (จต.ชท.) 
 เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูอุดมวรรโณภาส   
    

๑๙๘             เจ้าอธิการสมชาย   วัดศรีจันทร์เจริญธรรม "          " 
  ตําบลดอนตะหนิน   อําเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครสูุจิตธรรมวัตร   
      

๑๙๙             พระสมุห์  ณรงค์   วัดหลวงราชบํารุง   "          " 
  ตําบลวังน้ําเขียว   อําเภอวังน้ําเขียว   จังหวัดนครราชสีมา    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูประกาศสุวรรณคุณ   
      

๒๐๐            เจ้าอธิการพิชิต   วัดหนองไทร   ตําบลคลองม่วง "          " 
  อําเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครนูิโครธวรปัญญา   
   

๒๐๑            เจ้าอธิการแจ่ม   วัดดอนม่วง   ตําบลมะค่า "          " 
  อําเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระภาตธรรมรส  
   
      



๓๐ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๒๐๒             เจ้าอธิการสมพงษ์   วัดสระตะเฆ่   ตําบลบัลลังก์ พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  อําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าคณะตําบล   สีแดง  สลับสีแดง    
  เป็น   พระครโูสภณบุญกิจ เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
    กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 
   

๒๐๓             พระปลัด  สุพันธ์   วัดใหม่บ้านดอน   ตําบลโคกกรวด "          " 
  อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เปน็   พระครูโสภณวุฒิธาดา   
     

๒๐๔             พระสมุห์  ไสว   วัดสว่างสามัคคี   ตําบลเมืองยาง  "          " 
  อําเภอเมืองยาง   จังหวัดนครราชสีมา    เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูประภาสสิกขกิจ   
      

๒๐๕             เจ้าอธิการสนธยา   วัดเทพโพธิ์ทอง   ตําบลวะตะแบก "          " 
  อําเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น    พระครูสุมนโพธิสุวรรณ   
      

๒๐๖             พระปลัด  อธิวัฒน์    วัดหนองสองห้อง "          " 
  ตําบลบ้านชวน   อําเภอบําเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น    พระครวูาปีชัยธรรม   
   

 ๒๐๗             เจ้าอธิการสมนึก   วัดปุาจิตติธรรมวนาราม "          " 
  ตําบลบ้านเพชร   อําเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล  (ธ)   เป็น   พระครโูพธิวชิรคุณ  
     
    

๒๐๘             พระสมุห์  สนัด   วัดบ้านเซียม   ตําบลโคกกุง "          " 
  อําเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ   เจ้าคณะตําบล  (ธ) (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุนทรวิริยคุณ  
   



๓๑ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๒๐๙            พระสมุห์  สุวรรณ   วัดโกรกตาแปูน   ตําบลหนองฉิม พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  อําเภอเนินสง่า   จังหวัดชัยภูมิ   เจ้าคณะตําบล สีแดง  สลับสีแดง    
  เป็น   พระครกูนกชัยโสภณ เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
   กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 
   

๒๑๐            พระธรรมธร  นิยม    วัดเขาตาเงาะ    "          " 
  ตําบลหนองบัวระเหว   อําเภอหนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ   (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล  (ธ)   เป็น   พระครภูัทรวิริยาภรณ์   
      

๒๑๑             เจ้าอธิการนิยม   วัดปัจฉิมานุการาม   ตําบลบ้านเพชร "          " 
  อําเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครโูสภณกิตยากร   
      

๒๑๒             เจ้าอธิการสฤษร์   วัดยางเกี่ยวแฝก   ตําบลวะตะแบก "          " 
  อําเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   เจ้าคณะตําบล   (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครสูิทธิถาวรคุณ   
   

๒๑๓             เจ้าอธิการสม   วัดนาลาวลาดอํานวย   ตําบลร่อนทอง "          " 
  อําเภอสตึก   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิสิฐธรรมาภิรัต  
      

๒๑๔             เจ้าอธิการไสว   วัดโศกนาค   ตําบลหินเหล็กไฟ "          " 
  อําเภอคูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูกิตติสารประภาต   
      

๒๑๕             เจ้าอธิการประดับ   วัดหนองกระทุ่ม   ตําบลตูมใหญ่  "          " 
  อําเภอคูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าคณะตําบล   (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูปัญญาวราลงกรณ์   
   
   



๓๒ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๒๑๖             เจ้าอธิการฟอง   วัดคิรีเขต   ตําบลยายแย้มวัฒนา พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าคณะตําบล สีแดง  สลับสีแดง    
  เป็น   พระครสูุจิตคีรีเขต เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
  กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
     (จต.ชท.) 
   

๒๑๗             เจ้าอธิการคําพอง   วัดลํานางรอง   ตําบลลํานางรอง "          " 
  อําเภอละหานทราย   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุวรรณธรรมบัณฑิต   
      
๒๑๘             เจ้าอธิการแสงเทียน   วัดเทพประดิษฐ์   ตําบลสระแก้ว "          " 
  อําเภอหนองหงส์   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
 เป็น    พระครูประทีปธรรมบาล  
     
๒๑๙             เจ้าอธิการทรง   วัดละลมพนู   ตําบลไพศาล   "          " 

  อําเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิศิษฎ์ธรรมพินิต  
     

๒๒๐             เจ้าอธิการบุญมี   วัดปุาโคกตะเคียน   ตําบลสะเดา "          " 
  อําเภอพลับพลาชัย   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าคณะตําบล  (ธ)   (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูเขมคุณาธาร   
      

๒๒๑             เจ้าอธิการเสรี   วัดบ้านยางโลน   ตําบลเมืองแก   "          " 
  อําเภอสตึก   จังหวัดบุรีรัมย์  เจ้าคณะตําบล   (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูวิจิตรอิสรธรรม   
     

๒๒๒             เจ้าอธิการมานพ   วัดบ้านปังกู   ตําบลปังกู "          " 
  อําเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าคณะตําบล      (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครกูนกธรรมสุนทร   
   
   



๓๓ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๒๒๓             เจ้าอธิการประมวล   วัดดอนมนต์   ตําบลดอนมนต์  พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  อําเภอสตึก   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าคณะตําบล สีแดง  สลับสีแดง    
  เป็น   พระครโูฆสิตธรรมโชติ เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
    กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 
   
๒๒๔             พระมหาอดุลย์   ป.ธ. ๓   วัดประชาสังคม  "          " 
  ตําบลเมืองบัว   อําเภอชุมพลบุรี   จังหวัดสุรินทร์    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครสูุตพัฒนธาดา   
   
๒๒๕             พระครูใบฎีกา  ประเสริฐ   วัดปุาไทรทอง "          " 

  ตําบลบ้านไทร   อําเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์   (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล  (ธ)   เป็น   พระครูคัมภีรปัญญาจารย์  
      

๒๒๖             เจ้าอธิการสม   วัดวารีวัน   ตําบลจีกแดก "          " 
  อําเภอพนมดงรัก   จังหวัดสุรินทร์   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครโูสภิตกิตยารักษ์   
      

๒๒๗             เจ้าอธิการสมภพ   วัดโพธิญาณรังสี   ตําบลนอกเมือง "          " 
  อําเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์   เจ้าคณะตําบล  (ธ) (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูไพรัชปัญญาภรณ์   
     

๒๒๘             พระปลัด  เกียรติชัย   วัดมงคลรัตน์   ตําบลคอโค "          " 
  อําเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูปิยธรรมกิตติ์   
      

๒๒๙             พระครูวินัยธร  ลํ่า   วัดโพธาราม   ตําบลบางพระ "          " 
  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา   จังหวัดฉะเชิงเทรา   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครโูพธิสุธรรมาทร   
   
   



๓๔ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๒๓๐             พระครูสมุห์  ดํารัส   วัดอ่างเสือดํา   ตําบลท่าตะเกียบ พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
 อําเภอท่าตะเกียบ   จังหวัดฉะเชิงเทรา   เจ้าคณะตําบล    สีแดง  สลับสีแดง    

  เป็น   พระครอูมรเขมทัต เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
   กลีบสีแดง  ปักดิ้น   
  (จต.ชท.) 
   
 ๒๓๑             เจ้าอธิการสุขสันต์   วัดทุ่งหลวง   ตําบลหนองหว้า "          " 

  อําเภอเขาฉกรรจ์   จังหวัดสระแก้ว   เจ้าคณะตําบล    (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครสูันติชัยสุนทร  
     

๒๓๒             เจ้าอธิการเงิน   วัดคลองหาด   ตําบลคลองหาด "          " 
  อําเภอคลองหาด   จังหวัดสระแก้ว   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น    พระครูเกษมกิจจานุกิจ    
      

๒๓๓             เจ้าอธิการทันยา   วัดเขาปุาแก้ว   ตําบลวังน้ําเย็น "          " 
  อําเภอวังน้ําเย็น   จังหวัดสระแก้ว   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูภัทรกิจจานุการ   
      

๒๓๔             พระครูสมุห์  สุวรรณ   วัดใหญ่ชัยมงคล   ตําบลท่าวัง "          " 
  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช   (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูประทีปชัยธรรม   
      

๒๓๕             เจ้าอธิการประจวบ   ป.ธ. ๓   วัดทุ่งนาใหม่    "          " 
  ตําบลยางค้อม   อําเภอพิปูน   จังหวัดนครศรีธรรมราช    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูบรหิารนวเขต   
      
๒๓๖             พระครูปลัด  อุทัย   วัดถ้ําห้วยกลาง    "          " 
  ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี   จังหวัดชุมพร    เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุนทรสิริรัต   
      

 

 



๓๕ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๒๓๗              เจ้าอธิการโสภณ   วัดประชาสันติ   ตําบลท้ายช้าง พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่  
  อําเภอเมืองพังงา   จังหวัดพังงา   เจ้าคณะตําบล  (ธ) สีแดง  สลับสีแดง    
  เป็น   พระครสูุกิตติโสภณ   เขียว  แดง  แฉกสีเขียว  
  ปักดิ้น  (จต.ชท.)  
     

๒๓๘             พระปลัด  ประคอง  วัดอภยาราม   ตําบลท่าแค "          " 
  อําเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง   เจ้าคณะตําบล (จต.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิสิฐพัฒนคุณ   
     

๒๓๙             พระครูธรรมบาล  ชูศักดิ์   วัดอินทราวาส   "          " 
  ตําบลคูหาสวรรค์   อําเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง    (จต.ชท.) 
  เจ้าคณะตําบล   เป็น   พระครูอุปถัมภ์อินทคุณ   
     

๒๔๐             พระมหานิพนธ์  ป.ธ. ๕   วัดพิกุล   แขวงบางเชือกหนัง    พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่สีแดง 
  เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพมหานคร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    สลับสีเขียว แดง เขียว 
  เป็น   พระครสูิริสิทธิวัฒน ์ แฉกสีน้ําเงิน  ปักดิ้น  
  (จร.ชอ.) 
   

๒๔๑             พระมหาจันทร์   ป.ธ. ๔   พธ.บ.   วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต    "          " 
  ตําบลสนับทึบ   อําเภอวังน้อย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูโอภาสกัลยาณธรรม  
    

๒๔๒             พระมหาเจมศักดิ์   ป.ธ. ๓   พธ.บ.   วัดจันทร์   "          " 
  ตําบลบางพระครู   อําเภอนครหลวง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น    พระครโูสภณปริยัตยานุยุต   
     

๒๔๓             พระมหาเอนก   ป.ธ. ๕   วัดโคกหมู   ตําบลห้วยงู "          " 
  อําเภอหันคา   จังหวัดชัยนาท   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชอ.) 
  เป็น   พระครูสิริญาณวงศ์   
   
   



๓๖ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๒๔๔             พระมหาสันติ   ป.ธ. ๖   วัดจรูญราษฎร์    พัดพุดตาน พ้ืนกํามะหยี่สีแดง 
  ตําบลห้วยกะปิ   อําเภอเมืองชลบุรี   จังหวัดชลบุรี    สลับสีเขียว แดง เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูศรีภัทรธาดา แฉกสีน้ําเงิน  ปักดิ้น  
   (จร.ชอ.) 
   

๒๔๕             พระมหานรินทร   ป.ธ. ๕   วัดธรรมสถิติ์วราราม   "          " 
  ตําบลบางขันแตก   อําเภอเมืองสมทุรสงคราม    (จร.ชอ.) 
  จังหวัดสมุทรสงคราม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์     
 เป็น   พระครูสิริสมุทรคุณ  
    

๒๔๖             พระมหาบุญถึง   ป.ธ. ๖   วัดห้วยมุ่น   ตําบลเด่นเหล็ก "          " 
  อําเภอน้ําปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชอ.) 
  เป็น   พระครูศรีปุญโญปถัมภ ์  
   

๒๔๗             พระมหาอานนท์   ป.ธ. ๓  พธ.บ.   วัดห้วยน้ําขุ่น "          " 
  ตําบลแม่ฟูาหลวง   อําเภอแม่ฟูาหลวง   จังหวัดเชียงราย (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูไพโรจน์สุตรัต  
    

๒๔๘             พระมหาวิชัย   ป.ธ. ๓   พธ.บ.   วัดดอนมูล "          " 
  ตําบลแม่ลาว   อําเภอเชียงคํา   จังหวัดพะเยา    (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุตชัยโสภณ  
    

๒๔๙             พระมหาบุญมา   ป.ธ. ๖   วัดหมื่นเงินกอง    "          " 
  ตําบลพระสิงห์   อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่    (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูศรีปัญญาวิเชียร  
     

๒๕๐             พระมหาจําลอง   ป.ธ. ๕   วัดอมราราม    "          " 
  ตําบลเชิงดอย   อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่    (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครสูิริอมราภิรัต  
   
   



๓๗ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๒๕๑             พระมหาเฉลิมพล   ป.ธ. ๓   พธ.บ.   วัดบ้านล้อง พัดพุดตาน พ้ืนกํามะหยี่สีแดง 
  ตําบลแม่แวน   อําเภอพร้าว   จังหวัดเชียงใหม่    สลับสีเขียว แดง เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุตพลสิทธิ์ แฉกสีน้ําเงิน  ปักดิ้น  
    (จร.ชอ.) 
   

๒๕๒             พระมหานิรันดร์   ป.ธ. ๔   พธ.บ.   วัดบ้านหลุก     "          " 
  ตําบลปุาสัก   อําเภอเมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน    (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูอุภัยปริยัติวิธาน  
   

๒๕๓             พระมหาบุญชู   ป.ธ. ๓   พธ.บ.   วัดสิริมหากัจจายน์ "          " 
  ตําบลในเมือง   อําเภอเมืองหนองคาย   จังหวัดหนองคาย (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูปริยัติสีลสังวร  
    

๒๕๔             พระมหาณรงค์   ป.ธ. ๔   พธ.บ.   วัดสันตยาวาส    "          " 
  ตําบลเมือง   อําเภอเมืองเลย   จังหวัดเลย    (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูปริยัติสันติวโรภาส  
    

๒๕๕             พระมหาจักรายุธ   ป.ธ. ๔   วัดปุาโนนขุมเงิน "          " 
  ตําบลนาตงวัฒนา   อําเภอโพนนาแก้ว   จังหวัดสกลนคร (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)   เป็น   พระครูธรรมญาณทิพยรัชต์  
     

๒๕๖             พระมหาสมควร   ป.ธ. ๓   พธ.บ.   วัดโนนรัง ก. "          " 
  ตําบลศรีบุญเรือง   อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุตธรรมานุรักษ์    
    

๒๕๗             พระมหาวรเมธ   ป.ธ. ๓   พธ.บ.   วัดสว่างโนนเพียง "          " 
  ตําบลในเมือง   อําเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น    (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครปูริยัติจริยาทร  
   
   
   



๓๘ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๒๕๘             พระอธิการเฉลียว   ป.ธ. ๕   วัดปุาประดู่ประชาสามัคคี    พัดพุดตาน พ้ืนกํามะหยี่สีแดง 
  ตําบลมิตรภาพ   อําเภอแกดํา   จังหวัดมหาสารคาม    สลับสีเขียว แดง เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)   เป็น   พระครภูาวนาวิสุทธิญาณ แฉกสีน้ําเงิน  ปักดิ้น  
  (จร.ชอ.) 
   

๒๕๙             พระมหาโอภาส   ป.ธ. ๓   พธ.บ.   วัดดงเค็ง    "          " 
  ตําบลท่าสองคอน   อําเภอเมืองมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม  (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุตกิจวโรภาส  
    

๒๖๐             พระมหาวินัย   ป.ธ. ๕   วัดประชาพินิจ    "          " 
  ตําบลหนองกุง   อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ   จังหวัดกาฬสินธุ์    (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)   เป็น   พระครูไพศาลปัญญาคุณ   
     

๒๖๑             พระมหาพงษ์ศักดิ์   ป.ธ. ๓   พธ.บ.   วัดบ้านปุาบาก "          " 
  ตําบลขอนแก่น   อําเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครสูุตธรรมวงศ์   
     

๒๖๒             พระมหาจรูญโรจน์   ป.ธ. ๓   พธ.บ.   วัดธาตุ "          " 
  ตําบลเกษตรวิสัย   อําเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุตเจติยาภิบาล   
     

๒๖๓             พระมหาวิวัฒน์   ป.ธ. ๖   วัดหนองกะจะ    "          " 
  ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา     (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูศรีปริยัตยาพิพัฒน์   
     

๒๖๔             พระมหาเอกอมร   ป.ธ. ๓   พธ.บ.   วัดมะเริง   "          " 
  ตําบลบ้านเก่า   อําเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น    พระครสูุตวโรปการ   
   
   

      



๓๙ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๒๖๕             พระมหาอุทัย   ป.ธ. ๔   พธ.บ.   วัดพระธาตุมงคลวนาราม    พัดพุดตาน พ้ืนกํามะหยี่สีแดง 
  ตําบลสระแก้ว   อําเภอหนองหงส์   จังหวัดบุรีรัมย์    สลับสีเขียว แดง เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครปูริยัติวโรทัย แฉกสีน้ําเงิน  ปักดิ้น  
   (จร.ชอ.) 
   

๒๖๖             พระมหามานพ   ป.ธ. ๓   พธ.บ.   วัดร่องมันเทศ    "          " 
  ตําบลนางรอง   อําเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์    (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูกัลยาณ์สุตาคม   
     

๒๖๗             พระครูปลัด  รุ่งโรจน์   วัดทองนพคุณ    "          " 
  ตําบลบางปะกง   อําเภอบางปะกง   จังหวัดฉะเชิงเทรา    (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูจันทสุวรรณสาร   
       

๒๖๘             พระมหาสมพงษ์   ป.ธ. ๔   พธ.บ.   วัดหนองมั่ง    "          " 
  ตําบลหนองแวง   อําเภอโคกสูง   จังหวัดสระแก้ว (จร.ชอ.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูปริยัติถาวรกิจ   
      

๒๖๙             พระมหากําธร   ป.ธ. ๔   พธ.บ.    "          " 
  วัดบุญบันเทิง   ตําบลคลองน้อย   อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี    (จร.ชอ.) 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      
  เป็น   พระครูปริยัติธ ารงคุณ   
   

๒๗๐             พระอธิการบุญโสม   วัดปุาพัฒนาธรรม    พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่ 
  ตําบลโนนหวาย   อําเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี     สีขาวล้วน  ปักดิ้น 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)   เป็น   พระครูสมาธิวิริยคุณ   (จร.ชท.วิ.)  
   

๒๗๑             พระอธิการบุญเทอม   วัดท่าลี่ศรีสะอาด   ตําบลชุมช้าง "          " 
  อําเภอโพนพิสัย   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.วิ.) 
  เป็น   พระครภูาวนาธรรมานุสิฐ  
   
      



๔๐ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๒๗๒             พระอธิการอุทิศ   วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์    พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่ 
  ตําบลพระธาตุบังพวน   อําเภอเมืองหนองคาย   จังหวัดหนองคาย    สีขาวล้วน  ปักดิ้น 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์   (จร.ชท.วิ.)  
     

๒๗๓            พระอธิการนพดล   วัดอรัญญบรรพต   ตําบลบ้านหม้อ  "          " 
  อําเภอศรีเชียงใหม่   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.วิ.)  
  เป็น   พระครญูาณปรีชา   
      

๒๗๔             พระอธิการโสบิน   ป.ธ. ๔   วัดวังปลาโด    "          " 
  ตําบลวังใหม่   อําเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม    (จร.ชท.วิ.)  
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูปริยัติภาวนานิเทศก์   
      

๒๗๕             พระครูใบฎีกา  ชารี   วัดปุาชัยมงคล    "          " 
  ตําบลหนองแวง   อําเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด    (จร.ชท.วิ.)  
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)  เป็น   พระครภูาวนาจิตตานุรักษ์   
      

๒๗๖             พระอธิการบรรจง   วัดปุาค้อเจริญธรรม    "          " 
  ตําบลบุเปือย   อําเภอน้ํายืน   จังหวัดอุบลราชธานี    (จร.ชท.วิ.)  
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูวิบูลญาณคุณ   
   
๒๗๗             พระใบฎีกา  จําปี   วัดวังปลัดสามัคคี    "          " 

  ตําบลทับทัน   อําเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์    (จร.ชท.วิ.)  
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครโูกศลสมาธิวัตร  

   
๒๗๘             พระครูวิจิตรสรคุณ  (ประสิทธิ์)   วัดไผ่เงินโชตนาราม พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 

  แขวงบางโคล่   เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูอดุลธรรมานุวัตร แฉกสีน้ําเงิน  ปักดิ้น 

  (จร.ชท.) 
   
   
      



๔๑ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๒๗๙             พระอธิการสมทรง   วัดประเสริฐสุทธาวาส    พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  แขวงบางปะกอก   เขตราษฎร์บูรณะ   กรุงเทพมหานคร สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น  พระครูวิสุทธิปัญญากร แฉกสีน้ําเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

๒๘๐             พระอธิการเชาวลิต   วัดรางบัว   แขวงบางหว้า "          " 
  เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพมหานคร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิทักษ์ปทุมกิจ   
      

๒๘๑             พระอธิการประพันธ์   วัดปทีปพลีผล   แขวงท่าข้าม "          " 
  เขตบางขุนเทียน   กรุงเทพมหานคร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระทีปธรรมารักษ์    
      

๒๘๒             พระครูปลัด  ประเมิน   วัดโพธิ์แก้ว   แขวงบางมด "          " 
  เขตจอมทอง   กรุงเทพมหานคร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
 เป็น   พระครูรัตนเขมากร  
   

๒๘๓             พระครูสมุห์  สมจิตร์   วัดสุทธาโภชน์   แขวงทับยาว "          " 
  เขตลาดกระบัง   กรุงเทพมหานคร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิมลสุทธาภิวัฒน ์  
     

๒๘๔             พระมหาบุญกลาง   ป.ธ. ๔   วัดบางศรีเมือง "          " 
  ตําบลบางศรีเมือง   อําเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุตธรรมานุสิฐ  
     

๒๘๕             พระครูสังฆรักษ์  วรวุฒิ   วัดดอนสะแก    "          " 
  ตําบลบางแม่นาง   อําเภอบางใหญ่   จังหวัดนนทบุรี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูนนทวรกิจ   
   
   
      



๔๒ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๒๘๖             พระมหาวิทยา   ป.ธ. ๓   วัดพืชนิมิต    พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  ตําบลคลองหนึ่ง   อําเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี    สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูปริยัตยาคม แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๒๘๗             พระครูปลัด  นิยม   วัดศรีคัคณางค์   ตําบลบึงชําอ้อ "          " 
  อําเภอหนองเสือ   จังหวัดปทุมธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูงคลวราจาร   
     

๒๘๘             พระใบฎีกา  บัว   วัดตระพัง   ตําบลเชียงรากใหญ่ "          " 
  อําเภอสามโคก   จังหวัดปทุมธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูทุมสีลาจาร   
   

๒๘๙             พระสมุห์  วุฒิณา   วัดฉาง   ตําบลบางปรอก "          " 
  อําเภอเมืองปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิภัชปทุมกิจ  
     

๒๙๐             พระปลัด  สมเกียรติ   วัดคลองหนึ่ง    "          " 
  ตําบลประชาธิปัตย์   อําเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูโสภณธัญญากร   
      

๒๙๑             พระอธิการมงคล   วัดเกตุประภา   ตําบลบึงคําพร้อย "          " 
  อําเภอลําลูกกา   จังหวัดปทุมธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูอภาสธรรมมงคล   
      

๒๙๒             พระอธิการบุญเลิศ   วัดเสาธงกลาง   ตําบลบางเสาธง "          " 
  อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูสภณโรจนธรรม   
   
   
   



๔๓ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๒๙๓             พระครูใบฎีกา  ทวี   วัดสลุด   ตําบลราชาเทวะ พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครสูมุทรธรรมทัต แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๒๙๔             พระครูปลัด  รัชพล   วัดบางด้วนนอก    "          " 
  ตําบลสําโรงเหนือ   อําเภอเมืองสมุทรปราการ     (จร.ชท.) 
  จังหวัดสมุทรปราการ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      
 เป็น   พระครโูกศลพัฒนาภรณ์   
   

๒๙๕             พระใบฎีกา  เทียน   วัดท้องคุ้ง   ตําบลคลองด่าน "          " 
  อําเภอบางบ่อ   จังหวัดสมุทรปราการ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูมงคลสมณานุวัตร  
     

๒๙๖             พระครูสังฆรักษ์  วิบูลย์   วัดคลองตัน    "          " 
  ตําบลบางซ้าย   อําเภอบางซ้าย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูไพบูลวิสุทธิกิจ   
      

๒๙๗             พระครูวินัยธร  ฉลวย   วัดบางคล้า    "          " 
  ตําบลบางไทร   อําเภอบางไทร   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุธรรมวรคุณ   
      

๒๙๘             พระสมุห์  สุรางค์   วัดเขาดิน   ตําบลธนู    "          " 
  อําเภออุทัย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุทัยกิจจารักษ์   
     

๒๙๙             พระสมุห์  บุญสม   วัดวังแดงเหนือ   ตําบลวังแดง "          " 
  อําเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูกศลปุญญาภิวัฒน์   
   
   



๔๔ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๓๐๐             พระสมุห์   สมยศ   วัดเจ้าปลุก   ตําบลเจ้าปลุก พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอมหาราช   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น    พระครูสุธรรมจริยากร แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
    

๓๐๑             พระครูสังฆรักษ์  วิเชษฐ์   วัดบางกะจะ    "          " 
  ตําบลสําเภาล่ม   อําเภอพระนครศรีอยุธยา    (จร.ชท.) 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      
  เป็น   พระครูวัชราภรณ์ธรรมคุณ   
   

๓๐๒             พระครูปลัด  เอกสุรชัย   วัดเสาธงเก่า    "          " 
  ตําบลเสาธง   อําเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครสูุวัฒน์ธรรมานุวัตร  
    

๓๐๓             พระครปูลัด  ชาตร ี  วัดกกแก้วบูรพา    "          " 
  ตําบลกกแก้วบูรพา   อําเภอบางไทร   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)   เป็น   พระครูจารุวัณณวัฒน์   
      

๓๐๔             พระอธิการเสนาะ   วัดไผ่ล้อม   ตําบลลาดน้ําเค็ม    "          " 
  อําเภอผักไห่   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสถิตเวฬุวัน   
      

๓๐๕             พระอธิการศิลปชัย   วัดโพธิ์   ตําบลบ้านแพน "          " 
  อําเภอเสนา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูพธิพัฒนานุโยค   
     

๓๐๖             พระปลัด  สมชาย   วัดม่วงหวาน   ตําบลมหาพราหมณ์ "          " 
  อําเภอบางบาล   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิสุทธิธรรมาภิรม   
   
      



๔๕ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๓๐๗             พระใบฎีกา  ทองหล่อ   วัดพายทอง    พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  ตําบลสายทอง   อําเภอปุาโมก   จังหวัดอ่างทอง    สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูประโชติธรรมโฆษิต แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
     

๓๐๘             พระครูวินัยธร  สนั่น   วัดดาวดึงษ์   ตําบลหัวไผ่   "          " 
  อําเภอเมืองอ่างทอง   จังหวัดอ่างทอง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูถิตสีลวัตร     
      

๓๐๙            พระปลัด  วิชาญ   วัดหนองกร่าง   ตําบลสามโก้    "          " 
  อําเภอสามโก้   จังหวัดอ่างทอง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูวิกรมธรรมโสภณ  
    

๓๑๐             พระอธิการวิชัย   วัดวังน้ําเย็น   ตําบลวังน้ําเย็น "          " 
  อําเภอแสวงหา   จังหวัดอ่างทอง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูวิสุทธิ์พัฒนวิธาน   
      

๓๑๑             พระครูธรรมรุจิ  (สมหมาย)   วัดท่าอิฐ    "          " 
  ตําบลอินทประมูล   อําเภอโพธิ์ทอง   จังหวัดอ่างทอง    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูไพศาลศีลวัฒน์   
      

๓๑๒            พระครใูบฎีกา  พักตร์   ป.ธ. ๓   วัดท่าช้างใต้    "          " 
  ตําบลท่าช้าง   อําเภอเสาไห้   จังหวัดสระบุรี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูโกศลปุญญกิจ   
    

๓๑๓            พระสมุห์  อ่อนสา   วัดถ้ําโพธิสัตว์    "          " 
  ตําบลทับกวาง   อําเภอแก่งคอย   จังหวัดสระบุรี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูวิสาลปัญญาภรณ์  
   
   
      



๔๖ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๓๑๔             พระอธิการสิริสมชัย   วัดพระธาตุเจริญธรรม   พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  ตําบลทับกวาง   อําเภอแก่งคอย   จังหวัดสระบุรี    สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)   เป็น   พระครูสิริธรรมประทีป แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

๓๑๕             พระครูธรรมธร  เอก   วัดซับบอน   ตําบลเขาวง "          " 
  อําเภอพระพุทธบาท   จังหวัดสระบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูถิตวุฒิสาร   
     

๓๑๖             พระปลัด  แสวง   วัดบ้านกล้วย   ตําบลปากเพรียว   "          " 
  อําเภอเมืองสระบุรี   จังหวัดสระบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร ์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูเกษมสุนันทคุณ  
     

๓๑๗             พระอธิการชูศักดิ์   วัดหนองขนาก   ตําบลหนองปลิง "          " 
  อําเภอหนองแค   จังหวัดสระบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิสุทธิ์ปัญญาภรณ์   
      

๓๑๘             พระสมุห ์ ทองคํา   วัดโกมลกิติ   ตําบลนายาว "          " 
  อําเภอพระพุทธบาท   จังหวัดสระบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิจิตรสุตการ   
    

๓๑๙             พระปลัด  สมหมัด   วัดประสิทธ์ิพรชัย   ตําบลพุแค "          " 
  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดสระบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิสุทธิ์ธรรมทัต   
      

๓๒๐             พระอธิการทอง   วัดโปร่งหัวถนน   ตําบลบ้านโปร่ง "          " 
  อําเภอหนองโดน   จังหวัดสระบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูถิตสังฆคุณ  
   
   
   



๔๗ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๓๒๑            พระอธิการอิ่ม   วัดลําสมพุง   ตําบลลําพญากลาง พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูเกษมสีลวัตร แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๓๒๒            พระครูปลัด  สมบูรณ์   วัดวังน้ําดํา    "          " 
  ตําบลนิคมสร้างตนเอง   อําเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)   เป็น   พระครูเขมสารสัมบัน   
      

๓๒๓             พระครูปลัด  ปิยชัย   วัดเชิงท่า   ตําบลท่าหิน "          " 
  อําเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุธรรมโฆษิต  
     

๓๒๔             พระอธิการสถิตย์   วัดหนองหลวง   ตําบลบางลี่ "          " 
  อําเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิวิธปัญญาคุณ   
    

๓๒๕             พระอธิการสมชาย   วัดถ้ําโบสถ์ญาวาส    "          " 
  ตําบลหัวลํา   อําเภอท่าหลวง   จังหวัดลพบุรี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูบวรจิตตานุรักษ์   
      

๓๒๖             พระปลัด  อาจ   วัดมหาโพธิ   ตําบลมหาโพธิ "          " 
  อําเภอสระโบสถ์   จังหวัดลพบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูวิจิตรสังฆคุณ     
      

๓๒๗             พระครูใบฎีกา  สนม   วัดโพสังโฆ    "          " 
  ตําบลโพสังโฆ   อําเภอค่ายบางระจัน   จังหวัดสิงห์บุรี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)   เป็น  พระครมูงคลธรรมสาร   
   
   
   



๔๘ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๓๒๘             พระอธิการทิพย์ประชา   วัดวังน้ําขาว    พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  ตําบลวังตะเคียน   อําเภอหนองมะโมง   จังหวัดชัยนาท    สลับสเีขียว  แดง  เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูพัฒนชัยศีลคุณ แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
     

๓๒๙             พระอธิการปัญญา   วัดหนองปลิง   ตําบลดงคอน "          " 
  อําเภอสรรคบุรี   จังหวัดชัยนาท   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูสภณชัยรังษี   
      
๓๓๐             พระปลัด  ฉลอง   วัดราษฎร์นิธิยาวาส   ตําบลบ่อแร่ "          " 
  อําเภอวัดสิงห์   จังหวัดชัยนาท   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
 เป็น    พระครูพิศาลชัยโกวิท  
    
๓๓๑             พระอธิการสมนึก   วัดสุขเดือนห้า   ตําบลสุขเดือนห้า "          " 

  อําเภอเนินขาม   จังหวัดชัยนาท   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครกูิตติชัยโสภิต   
      

๓๓๒             พระใบฎีกา  ประกอบ   วัดสวนลําใย   ตําบลบางหลวง "          " 
  อําเภอสรรพยา   จังหวัดชัยนาท   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูวิวิธพัฒนาภรณ์     
      

๓๓๓             พระอธิการรุ้ง   วัดหนองบําหรุ   ตําบลไผ่เขียว   "          " 
  อําเภอสว่างอารมณ์   จังหวัดอุทัยธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)   (จร.ชท.) 
  เป็น  พระครูอุทัยธรรมรุจี   
     

๓๓๔             พระครูปลัด  วินัย   วัดคลองเคียน   ตําบลท่าซุง  "          " 
  อําเภอเมืองอุทัยธานี   จังหวัดอุทัยธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุทัยธรรมโสภิต   
   
   
   



๔๙ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๓๓๕             พระอธิการอํานาจ   วัดดอนเพชร   ตําบลบ่อยาง  พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอสว่างอารมณ์   จังหวัดอุทัยธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครอูุทัยสิทธิวัฒน์ แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   
๓๓๖             พระอธิการสมเจต   วัดโปุงเก้ง   ตําบลตลุกดู่   "          " 
  อําเภอทัพทัน   จังหวัดอุทัยธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูอุปกิตสารโสภณ   
    
๓๓๗             พระอธิการทองคูณ   วัดอุดมพร   ตําบลน้ํารอบ "          " 

  อําเภอลานสัก   จังหวัดอุทัยธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุทิตรัตนาภรณ์  
     

๓๓๘             พระอธิการพิเชษฐ   วัดคลองโปุง   ตําบลเมืองการุ้ง "          " 
  อําเภอบ้านไร่   จังหวัดอุทัยธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุทัยสารโสภิต   
      

๓๓๙             พระปลัด  สํารวม   วัดสมอทอง   ตําบลทองหลาง "          " 
  อําเภอห้วยคต   จังหวัดอุทัยธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูอุทิตสารโสภณ   
     

๓๔๐             พระครูสังฆรักษ์  มนู   วัดสันติคาม    "          " 
  ตําบลหนองปลาไหล   อําเภอบางละมุง   จังหวัดชลบุรี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครสูันติญาณรักขิต   
      

๓๔๑             พระปลัด  สมพงษ์   วัดหนองข่า   ตําบลหนองเหียง "          " 
  อําเภอพนัสนิคม   จังหวัดชลบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูอภาสสิริวงศ์   
   
   
   



๕๐ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๓๔๒             พระปลัด  พิณวัฒน์   วัดบ้านนา   ตําบลทุ่งสุขลา พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอศรีราชา   จังหวัดชลบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครสูาธิตวีรญาณ แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
   
๓๔๓             พระครูสังฆรักษ์  วันชัย   วัดหนองรี   ตําบลหนองรี "          " 

  อําเภอเมืองชลบุรี   จังหวัดชลบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระจักษ์อโนมคุณ   
      

๓๔๔             พระสมุห์   น้ําเพ็ชร   วัดตะเคียนทอง   ตําบลแกลง "          " 
  อําเภอเมืองระยอง   จังหวัดระยอง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูบูรพาวัชราภรณ์   
     

๓๔๕             พระอธิการคํานวณ   วัดหนองบอน   ตําบลนิคมพัฒนา "          " 
  อําเภอนิคมพัฒนา   จังหวัดระยอง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูเกษมธรรมานุโยค   
      

๓๔๖             พระปลัด  ครรชิต   วัดเนินยาง    "          " 
  ตําบลคลองปูน   อําเภอแกลง   จังหวัดระยอง    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูวิลาศธรรมวงศ์   
      

๓๔๗             พระปลัด  สงกรานต์   วัดเนินทราย    "          " 
  ตําบลเนินฆ้อ   อําเภอแกลง   จังหวัดระยอง    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูโสภณพัฒนวงศ์   
      
๓๔๘             พระอธิการสุวรรณ   วัดคลองเขต   ตําบลปุายุบใน "          " 
  อําเภอวังจันทร์   จังหวัดระยอง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูสุวรรณเขตบริรักษ์   
   
   
   

 



๕๑ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๓๔๙             พระมหาอาว์   ป.ธ. ๓   วัดโขดหอย    พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  ตําบลกระแจะ   อําเภอนายายอาม   จังหวัดจันทบุรี    สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุตพลวิวัฒน์ แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
     

๓๕๐             พระอธิการอํานวย   วัดไร่เก่า   ตําบลรําพัน   "          " 
  อําเภอท่าใหม่   จังหวัดจันทบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูัญญาวีรานุวัตร   
      

๓๕๑            พระอธิการสุรินทร์   วัดเขาชําห้าน       "          " 
  ตําบลปากน้ําแหลมสิงห์   อําเภอแหลมสิงห์   จังหวัดจันทบุรี   (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูขันติธรรมสโมธาน  
    

๓๕๒             พระอธิการธวัชชัย   วัดตะเคียนทอง    "          " 
  ตําบลตะเคียนทอง   อําเภอเขาคิชฌกูฏ   จังหวัดจันทบุรี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุธรรมวิริยาลังการ   
      

๓๕๓             พระอธิการเสริญ   วัดคานรูด   ตําบลเกวียนหัก "          " 
  อําเภอขลุง   จังหวัดจันทบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุทธิกิจจาภรณ์   
      

๓๕๔            พระใบฎีกา  สุเนตร   วัดช่องกะพัด    "          " 
  ตําบลแก่งหางแมว   อําเภอแก่งหางแมว   จังหวัดจันทบุรี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูกันตสารโสภณ   
    

๓๕๕            พระปลัด  แสวง   วัดวัชคามคชทวีป     "          " 
  ตําบลเกาะช้าง   อําเภอเกาะช้าง   จังหวัดตราด    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูคชทีปบริหาร  
   
   
      



๕๒ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๓๕๖             พระอธิการช้อย   วัดวังกระแจะ   ตําบลวังกระแจะ พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเมืองตราด   จังหวัดตราด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครอูรุณธรรมานุกิจ แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

๓๕๗             พระมหาชํานาญ   ป.ธ. ๔   วัดม่วงตารศ    "          " 
  ตําบลทัพหลวง   อําเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครโูกวิทสุตสาร   
     

๓๕๘             พระสมุห์  ไพบูลย์   วัดดงเกตุ   ตําบลสามพราน   "          " 
  อําเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูไพศาลธรรมสถิต  
     

๓๕๙             พระปลัด  สมญา   วัดลําลูกบัว   ตําบลลําลูกบัว "          " 
  อําเภอดอนตูม   จังหวัดนครปฐม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูันติธรรมานันท์   
      

๓๖๐             พระปลัด  มาลัย   วัดหนองปลาไหล    "          " 
  ตําบลทุ่งกระพังโหม   อําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูวิมลจินดากร   
    

๓๖๑             พระอธิการพลอย   วัดพุทธาราม   ตําบลบางปลา "          " 
  อําเภอบางเลน   จังหวัดนครปฐม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูรัตนานุรักษ์   
      

๓๖๒             พระครูใบฎีกา  สํารวย   วัดไทยาวาส    "          " 
  ตําบลไทยาวาส   อําเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสังวรสาธุวัตร  
   
   
    



๕๓ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๓๖๓            พระใบฎีกา  ด่อน   วัดละหาร   ตําบลศรีประจันต์ พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอศรีประจันต์   จังหวัดสุพรรณบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูเกษมสุวรรณวงศ์ แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๓๖๔            พระอธิการสละ   วัดดอนมะเกลือ   ตําบลดอนมะเกลือ "          " 
  อําเภออู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุวรรณภัทรวงศ์   
      

๓๖๕             พระอธิการสมบัติ   วัดบ่อหว้า   ตําบลหนองหญ้าไซ "          " 
  อําเภอหนองหญ้าไซ   จังหวัดสุพรรณบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูจารุธรรมวงศ์  
     

๓๖๖             พระปลัด  ล้ําเลิศ   วัดวังจิก   ตําบลวังลึก "          " 
  อําเภอสามชุก   จังหวัดสุพรรณบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุวรรณวรวงศ์   
    

๓๖๗             พระปลัด  มิตรชัย   วัดดอนมะนาว   ตําบลทุ่งคอก "          " 
  อําเภอสองพี่น้อง   จังหวัดสุพรรณบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุวรรณปิยโสภณ   
      

๓๖๘             พระอธิการมานพ   วัดวังคัน   ตําบลวังคัน "          " 
  อําเภอด่านช้าง   จังหวัดสุพรรณบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุวรรณนพวงศ์   
      

๓๖๙             พระปลัด  ทรงธรรม   วัดดารา   ตําบลกฤษณา    "          " 
  อําเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี  เจ้าอาวาสวัดราษฎร ์  (จร.ชท.) 
  เป็น  พระครูสุวรรณดารากร  
   
   
    



๕๔ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๓๗๐             พระอธิการสํารวม   วัดท่านางเริง   ตําบลนางบวช พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครกูิตติสารวงศ์ แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
     

๓๗๑             พระครูสังฆรักษ์  ชัยรัตน์   วัดหนองลาน    "          " 
  ตําบลหนองลาน   อําเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี   (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูบวรกาญจนรัตน์   
      
๓๗๒             พระอธิการสมาน   วัดสระกลอย   ตําบลรางสาลี่ "          " 
  อําเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
 เป็น   พระครโูสภณกาญจนาภิวัฒน์  
    
๓๗๓             พระครูธรรมธร  เล็ก   วัดท่าขนุน   ตําบลท่าขนุน "          " 

  อําเภอทองผาภูมิ   จังหวัดกาญจนบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิลาศกาญจนธรรม   
      

๓๗๔             พระอธิการชูศักดิ์   วัดเนรัญชราราม   ตําบลไทรโยค "          " 
  อําเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูอัคคกาญจนาภรณ์   
      

๓๗๕             พระอธิการสุพจน์   วัดถ้ําพุหว้าธรรมกายาราม "          " 
  ตําบลหนองหญ้า   อําเภอเมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น  พระครกูาญจนธรรมรัตน์   
     

๓๗๖             พระครูสังฆรักษ์  เกตุ   วัดท่ามะนาว    "          " 
  ตําบลช่องสะเดา   อําเภอเมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูเกสรกาญจนคุณ  
   
   
    



๕๕ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๓๗๗             พระใบฎีกา  อํานวย   วัดวังรักราษฎร์บํารุง    พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  ตําบลหนองโรง   อําเภอพนมทวน   จังหวัดกาญจนบุรี    สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูกาญจนกิตติชัย แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   
๓๗๘             พระปลัด  สําเนียง   วัดวังผาตาด   ตําบลหินดาด  "          " 
  อําเภอทองผาภูมิ   จังหวัดกาญจนบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูกาญจนจันทสาร   
    
๓๗๙             พระอธิการพิชาติ   วัดตลาดสํารองพันธาราม "          " 

  ตําบลบ้านใหม่   อําเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี   (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูพิพัฒน์กาญจนโสภณ  
     

๓๘๐             พระใบฎีกา  วิเชียร   วัดหนองกระทุ่ม "          " 
  ตําบลหนองกุ่ม   อําเภอบ่อพลอย   จังหวัดกาญจนบุรี  (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูพิศาลกาญจนกิจ   
      

๓๘๑             พระครูปลัด  บูรพา   วัดถ้ําเสือดาว   ตําบลสิงห์ "          " 
  อําเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุธรรมกาญจนาภรณ์   
     

๓๘๒             พระครูใบฎีกา  นเรศ   วัดหนองหญ้าปล้อง "          " 
  ตําบลจรเข้เผือก   อําเภอด่านมะขามเตี้ย   จังหวัดกาญจนบุรี   (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครปูิยกาญจนธรรม   
      

๓๘๓             พระอธิการเจียก   วัดหนองตาเดช   ตําบลหนองปรือ "          " 
  อําเภอหนองปรือ   จังหวัดกาญจนบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูผาสุกกาญจนกิจ  
   
   
    



๕๖ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๓๘๔             พระครูสรวิชัย  (คนึง)   วัดบัณฑูรสิงห์    พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  ตําบลบางโทรัด   อําเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร    สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสาครบัณฑูรธรรม แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
   
๓๘๕             พระใบฎีกา  สํารวย   วัดหนองสองห้อง    "          " 

  ตําบลหนองสองห้อง   อําเภอบ้านแพ้ว   จังหวัดสมุทรสาคร     (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสาครสุตาภิวัฒน์   
      

๓๘๖             พระวินัยธร  สาย   วัดเจริญสุขาราม    "          " 
  ตําบลบางกระเจ้า   อําเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสาครสุธรรมาภรณ์   
     

๓๘๗             พระครูสังฆรักษ์  ไพฑูรย์   วัดดอนตะโก  "          " 
  ตําบลดอนตะโก   อําเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี  (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูไพบูลธรรมวงศ์   
      

๓๘๘             พระอธิการชลอ   วัดบึงกระจับ   ตําบลหนองกบ "          " 
  อําเภอบ้านโปุง   จังหวัดราชบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูาปีวรากร   
      

๓๘๙             พระครูปลัด  จิรภัทร   วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์ "          " 
  ตําบลทุ่งหลวง   อําเภอปากท่อ   จังหวัดราชบุรี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูปัญญาภัทราภรณ์   
      
๓๙๐             พระครูสังฆรักษ์  เจริญ   วัดท่าราบ   ตําบลบางแพ "          " 
  อําเภอบางแพ   จังหวัดราชบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูวิบูลธรรมรัตน์  
   
   
    

 



๕๗ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๓๙๑              พระครูใบฎีกา  จู   วัดสวนผ้ึง    พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  ตําบลตะนาวศรี   อําเภอสวนผ้ึง   จังหวัดราชบุรี    สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสถิตอรัญเขต แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
     

๓๙๒             พระอธิการคํานึง   วัดบ้านดงคา   ตําบลบ้านบึง "          " 
  อําเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูันตาจารวัตร    
     

๓๙๓             พระปลัด  ซ้อน   วัดอัมพวนาราม   ตําบลนครชุมน์ "          " 
  อําเภอบ้านโปุง   จังหวัดราชบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูัมพวันวิธาน  
    

๓๙๔             พระครูสังฆรักษ์  ณัฐสิทธิ์   วัดเขาผึ้ง    "          " 
  ตําบลปากช่อง   อําเภอจอมบึง   จังหวัดราชบุรี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูกิตติชัยสิทธิ ์   
    

๓๙๕             พระสมุห์  หยุด   วัดสนามชัย   ตําบลเจ็ดเสมียน   "          " 
  อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูงคลคุณากร   
     
    

๓๙๖             พระใบฎีกา  บุญรอด   วัดม่วงงาม   ตําบลถ้ํารงค์ "          " 
  อําเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุธรรมวชิรากร  
    

๓๙๗             พระอธิการมานะ   วัดร่วมใจพัฒนา   ตําบลปุาเด็ง "          " 
  อําเภอแก่งกระจาน   จังหวัดเพชรบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุมนวัชรกิจ  
   
    



๕๘ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๓๙๘             พระใบฎีกา  ทําเนียบ   วัดไทรย้อย   ตําบลชะอํา พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอชะอํา   จังหวัดเพชรบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครอูากรวัชรธรรม แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๓๙๙             พระสมุห์  ย้อย   วัดอ่างศิลา   ตําบลหนองหญ้าปล้อง   "          " 
  อําเภอหนองหญ้าปล้อง   จังหวัดเพชรบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูงคลประทีป   
     

๔๐๐             พระอธิการจวน   วัดบางปู   ตําบลสามร้อยยอด "          " 
  อําเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสีลจันทราภรณ์  
   

๔๐๑             พระอธิการพยม   วัดเขาน้อย   ตําบลปากน้ําปราณ "          " 
  อําเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูงคลสีลาภินันท์   
     

๔๐๒             พระอธิการอนุสรณ์   วัดประชาราษฎร์    "          " 
  ตําบลนาหูกวาง   อําเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูชินธรรโมภาส   
     

๔๐๓             พระอธิการเล็ก   วัดห้วยไทรงาม   ตําบลหนองพลับ "          " 
  อําเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูาปีวรธรรม   
      

๔๐๔             พระครูใบฎีกา  อบ   วัดวังข่อย   ตําบลวังบ่อ "          " 
  อําเภอหนองบัว   จังหวัดนครสวรรค์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครนูิวาสวโรดม  
   
   
    



๕๙ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๔๐๕             พระอธิการประกาศ   วัดบางแก้ว   ตําบลบางแก้ว พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอบรรพตพิสัย   จังหวัดนครสวรรค์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น    พระครูนินนาทธรรมรัตน์ แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๔๐๖             พระอธิการเฉียด   วัดสายลําโพงกลาง    "          " 
 ตําบลสายลําโพง   อําเภอท่าตะโก   จังหวัดนครสวรรค์  (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูนิติธรรมรักษ์  
     
    

๔๐๗             พระอธิการณรงค์   วัดศรีสวรรค์สังฆาราม    "          " 
  ตําบลกลางแดด   อําเภอเมืองนครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์ (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูนิสิตสุคนธศีล  
    

๔๐๘              พระอธิการดํารงค์ศักดิ์   วัดคีรีวง   ตําบลเขาชายธง "          " 
 อําเภอตากฟูา   จังหวัดนครสวรรค์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูนิยมธรรมสถิตย์  
     

๔๐๙              พระอธิการประเสริฐ  วัดเนินพยอม   ตําบลหัวดง "          " 
 อําเภอเก้าเลี้ยว   จังหวัดนครสวรรค์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูนิวุตถ์วรคุณ  
    

 ๔๑๐             พระครูใบฎีกา  ทองเติม   วัดบ้านคลอง    "          " 
 ตําบลอ่างทอง   อําเภอบรรพตพิสัย   จังหวัดนครสวรรค์    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครพูิศาลกัญจนคุณ  
    

๔๑๑             พระอธิการมานะ   วัดเนินสําราญ    "          " 
  ตําบลท่าตะโก   อําเภอท่าตะโก   จังหวัดนครสวรรค์    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครนูิภาสผาสุกิจ  
   
    



๖๐ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๔๑๒             พระอธิการเสรี   วัดหนองจิกรี   ตําบลตาคลี พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอตาคลี   จังหวัดนครสวรรค์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครนูิทานโพธิรัตน์ แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
   

๔๑๓             พระอธิการประเสริฐ   วัดหนองเต่า    "          " 
  ตําบลเขากะลา   อําเภอพยุหะคีรี   จังหวัดนครสวรรค์    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูนิรุติบวรการ   
     

๔๑๔             พระอธิการเติม   วัดหนองน้ําแดง   ตําบลบ้านไร่ "          " 
  อําเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูนิธานสัทธาธิคุณ  
    

๔๑๕             พระอธิการคะนอง   วัดเขาสว่างธรรม    "          " 
  ตําบลปางมะค่า   อําเภอขาณุวรลักษบุรี   จังหวัดกําแพงเพชร    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น    พระครูบรรพตวชิโรภาส   
     

๔๑๖             พระอธิการทนง   วัดคงคาราม   ตําบลหนองคล้า "          " 
  อําเภอไทรงาม   จังหวัดกําแพงเพชร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระจักษ์วชิรนิวิฐ   
     

๔๑๗             พระอธิการนิราศ   วัดคลองสุขใจ    "          " 
  ตําบลทุ่งทอง   อําเภอทรายทองวัฒนา   จังหวัดกําแพงเพชร    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูมานัสวชิรสุนทร   
     

๔๑๘             พระปลัด  สถิต   วัดชัยเคือง   ตําบลวังชะโอน "          " 
  อําเภอบึงสามัคคี   จังหวัดกําแพงเพชร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูประโชติวชิรสถิตย์  
   
   

      



๖๑ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๔๑๙             พระอธิการภูวดล   วัดสระเตย      พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  ตําบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   อําเภอเมืองกําแพงเพชร       สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  จังหวัดกําแพงเพชร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
  เป็น   พระครวูาปีวชิรวิมล (จร.ชท.) 
   

๔๒๐             พระปลัด  สุธีร์   วัดอุทุมพร   ตําบลท่าขุนราม    "          " 
  อําเภอเมืองกําแพงเพชร   จังหวัดกําแพงเพชร   (จร.ชท.) 
 เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูอุทุมพรวชิรพิทักษ์  
       

 ๔๒๑             พระอธิการวัชร   วัดศรีสัจธรรม   ตําบลคลองน้ําไหล      
 อําเภอคลองลาน  จังหวัดกําแพงเพชร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ "          " 
  เป็น   พระครสูุกิจวชิรโสภณ (จร.ชท.) 
    

๔๒๒             พระใบฎีกา  ผัด   วัดใหม่เชียงราย   ตําบลหินดาต "          " 
  อําเภอปางศิลาทอง   จังหวัดกําแพงเพชร    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครขูันติวชิราธาร   
      

๔๒๓             พระอธิการสมพงษ์   วัดเนินชัยศรี    "          " 
  ตําบลห้วยพุก   อําเภอดงเจริญ   จังหวัดพิจิตร    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น    พระครพูิสิฐชัยวงศ์   
     

๔๒๔             พระปลัด  บุญส่ง   วัดหนองเครือซูด    "          " 
  ตําบลทุ่งโพธิ์   อําเภอตะพานหิน   จังหวัดพิจิตร    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูพิสัยบุญรักษ์   
    

๔๒๕             พระครูใบฎีกา   เสถียร   วัดลํานัง  ตําบลไผ่ท่าโพ "          " 
  อําเภอโพธิ์ประทับช้าง   จังหวัดพิจิตร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิเชษฐ์จริยาภรณ์  
   
   
      



๖๒ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๔๒๖            พระใบฎีกา  ทองหล่อ   วัดฆะมัง   ตําบลฆะมัง  พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเมืองพิจิตร   จังหวัดพิจิตร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูพิพิธธรรมเวทย์ แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

 ๔๒๗             พระอธิการอะนะ   วัดวิจิตราราม   ตําบลปากทาง "          " 
 อําเภอเมืองพจิิตร   จังหวัดพิจิตร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิจิตรรังสรรค์   
      

๔๒๘              พระอธิการเสมอ   วัดย่านยาว   ตําบลวังจิก "          " 
 อําเภอโพธิ์ประทับช้าง   จังหวัดพิจิตร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิธูรธรรมสถิตย์  
    

๔๒๙             พระอธิการเพ็ง   วัดสุนทรเกษตราราม    "          " 
  ตําบลบ้านนา   อําเภอวชิรบารมี   จังหวัดพิจิตร    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูพิลาสบวรเขต   
     

๔๓๐             พระอธิการสมบัติ   วัดหนองคล้า   ตําบลท่าเยี่ยม "          " 
  อําเภอสากเหล็ก   จังหวัดพิจิตร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิสุทธิ์ธรรมวัฒน ์   
    
๔๓๑             พระอธิการวินัย   วัดหนองขนาก   ตําบลเขาเจ็ดลูก "          " 

  อําเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิริยวาปีพิสัย   

    
๔๓๒             พระใบฎีกา  สมมาตร   วัดศรีสัทธาราม    "          " 

  ตําบลหนองพระ   อําเภอวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครพูิชิตสิทธิโสภณ  

   
   
      



๖๓ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๔๓๓             พระอธิการชลอ   วัดทับทิม   ตําบลท่าบัว พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูพิธานรัตนสุนทร แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

๔๓๔             พระอธิการสุดใจ   วัดบ้านใหม่คงคาราม "          " 
  ตําบลรังนก   อําเภอสามง่าม   จังหวัดพิจิตร (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูพิมลเขมทัต   
      

๔๓๕             พระมหาธีระวิทย์   ป.ธ. ๓   วัดปุาบ้านโคก    "          " 
 ตําบลบ้านโคก   อําเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์ (จร.ชท.) 
 เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครธูีรวัชรญาณ  
    

๔๓๖             พระอธิการเชิด   วัดพรหมาโสฬสาราม "          " 
  ตําบลซับน้อย   อําเภอวิเชียรบุรี   จังหวัดเพชรบูรณ์  (จร.ชท.) 
 เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสธุรรมพัชรประทีป   
    

๔๓๗             พระอธิการสิทธิภพ   วัดอรัญวารี   ตําบลวังบาล "          " 
  อําเภอหล่มเก่า   จังหวัดเพชรบูรณ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูัชรสิทธิมงคล   
      

๔๓๘             พระอธิการสุพรรณ   วัดค้องาม   ตําบลช้างตะลูด "          " 
  อําเภอหล่มสัก   จังหวัดเพชรบูรณ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูจันทพัชรโสภณ   
      

๔๓๙             พระอธิการอํานาจ   วัดซับชมภู   ตําบลบ้านโภชน์ "          " 
  อําเภอหนองไผ่   จังหวัดเพชรบูรณ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูสภณธรรมรักษ์  
   
   
      



๖๔ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๔๔๐             พระอธิการยงยุทธ   วัดนาแซงน้อย    พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  ตําบลท่าอิบุญ   อําเภอหล่มสัก   จังหวัดเพชรบูรณ์    สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)   เป็น   พระครูมงคลวัชรคุณ แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๔๔๑             พระอธิการฉุน   วัดโคกสําราญ   ตําบลซับน้อย "          " 
  อําเภอวิเชียรบุรี   จังหวัดเพชรบูรณ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครผูาสุกพัชรสุนทร   
     

๔๔๒             พระใบฎีกา  ไพรัตน์   วัดเวียงโพธิ์งาม    "          " 
  ตําบลบึงสามพัน   อําเภอบึงสามพัน   จังหวัดเพชรบูรณ์    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูนครพัชรโพธิ  
   

๔๔๓             พระอธิการอัมพร   วัดหินแก้ว   ตําบลหินฮาว "          " 
  อําเภอหล่มเก่า   จังหวัดเพชรบูรณ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูรัตนพัชรพิมล   
      
     

๔๔๔             พระอธิการสง่า   วัดห้วยไผ่   ตําบลแคมป์สน "          " 
  อําเภอเขาค้อ   จังหวัดเพชรบูรณ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูเวฬุพัชรคุณ  
     

๔๔๕             พระอธิการจันทรแรม   วัดศรีเจริญ    "          " 
  ตําบลท้ายดง   อําเภอวังโปุง   จังหวัดเพชรบูรณ์    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุวัฒน์พัชราธิมุต  
     

๔๔๖             พระอธิการภิพบ   วัดลําพาด   ตําบลวังท่าดี "          " 
  อําเภอหนองไผ่   จังหวัดเพชรบูรณ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูสภิตพัชรดิลก  
   
    



๖๕ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๔๔๗             พระอธิการวีรศักดิ์   วัดโบสถ์   ตําบลวัดโบสถ์ พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอวัดโบสถ์   จังหวัดพิษณุโลก   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครไูพศาลปัญญาภิมณฑ์ แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๔๔๘             พระอธิการแสวง   วัดเนินมะเกลือวนาราม  "          " 
  ตําบลท่าหมื่นราม   อําเภอวังทอง   จังหวัดพิษณุโลก    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูประทีปธีรวัฒน์  
    

๔๔๙             พระอธิการอาจหาญ   วัดย่านใหญ่   ตําบลท่านางงาม "          " 
  อําเภอบางระกํา   จังหวัดพิษณุโลก   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูวีรนิคมเขต  
     

๔๕๐             พระอธิการอุบล   วัดวังมะด่าน   ตําบลวงฆ้อง "          " 
  อําเภอพรหมพิราม   จังหวัดพิษณุโลก   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูจารุธรรมวิมล   
      

๔๕๑             พระอธิการสนอง   วัดปรือกระเทียม    "          " 
  ตําบลบึงกอก   อําเภอบางระกํา   จังหวัดพิษณุโลก    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูบรรหารชินวงศ์   
      

๔๕๒             พระอธิการอุ่ม   วัดวังประดู่   ตําบลวังทอง "          " 
  อําเภอวังทอง   จังหวัดพิษณุโลก   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูงคลธรรมธาร   
     

๔๕๓             พระปลัด  ประแนม   วัดศรีมหาโพธิ์    "          " 
  ตําบลบ้านหลุม   อําเภอเมืองสุโขทัย   จังหวัดสุโขทัย    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูโพธิปรีชา  
   
   
    



๖๖ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๔๕๔             พระครูสมุห์  บุญช่วย   วัดถ้ําระฆัง    พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  ตําบลนาขุนไกร   อําเภอศรีสําโรง   จังหวัดสุโขทัย    สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร   เป็น   พระครูโฆสิตบุญโญปถัมภ ์ แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
   

๔๕๕             พระอธิการกิตติ   วัดเจ็ดธรรมาสน์    "          " 
  ตําบลในเมือง   อําเภอสวรรคโลก   จังหวัดสุโขทัย    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครสูันติธรรมกิตติ์  
    

๔๕๖             พระอธิการเกรียงศักดิ์   วัดนากาหลง    "          " 
  ตําบลนาเชงิคีรี   อําเภอคีรีมาศ   จังหวัดสุโขทัย    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครกูิตติวรปัญญา  
   

๔๕๗             พระอธิการสน   วัดวังตะคร้อ    "          " 
  ตําบลหนองหญ้าปล้อง   อําเภอบ้านด่านลานหอย    (จร.ชท.) 
  จังหวัดสุโขทัย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    
 เป็น   พระครปูิยสีลขันธ์  
     

๔๕๘             พระอธิการชาญ   วัดแม่สําเหนือ   ตําบลแม่สํา    "          " 
  อําเภอศรีสัชนาลัย   จังหวัดสุโขทัย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูประคุณปัญญาวุธ  
     

๔๕๙             พระอธิการเสน่ห์   วัดจันวนาประชากร "          " 
  ตําบลนครเดิฐ   อําเภอศรีนคร   จังหวัดสุโขทัย    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสถิตประชามานิต  
    

๔๖๐             พระใบฎีกา  ยงยุทธ   วัดท่าทอง    "          " 
  ตําบลเมืองบางยม   อําเภอสวรรคโลก   จังหวัดสุโขทัย    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูวรดิตถ์ประภาส  
   
      



๖๗ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๔๖๑             พระอธิการบุญเมือง   วัดประกาย   ตําบลไกรใน พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครบูวรธรรมรังสี แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
     

๔๖๒             พระอธิการเปลว   วัดเชิงคีรี   ตําบลศรีสัชนาลัย   "          " 
  อําเภอศรีสัชนาลัย   จังหวัดสุโขทัย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูชติเสลคุณ   
      

๔๖๓            พระอธิการสุหล้า   วัดไม้งามหลวง   ตําบลไม้งาม    "          " 
  อําเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูถาพรวีรสุนทร  
    

๔๖๔             พระอธิการพาเยาว์   วัดวังตะเคียน   ตําบลท่าสายลวด "          " 
  อําเภอแม่สอด   จังหวัดตาก   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุชาติวรนิเวศน์   
      

๔๖๕             พระอธิการวิเชียร   วัดพระเจดีย์วังไคร้   ตําบลวังหมัน "          " 
  อําเภอสามเงา   จังหวัดตาก   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครธูีรศาสน์วิเชียร   
      

๔๖๖            พระอธิการณุรักษ์   วัดน้ําปุ   ตําบลตากตก  "          " 
  อําเภอบ้านตาก   จังหวัดตาก   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูารีธรรมทัต   
    

๔๖๗            พระอธิการอภิรักษ์   วัดอุดมสามัคคี   ตําบลแม่จะเรา "          " 
  อําเภอแม่ระมาด   จังหวัดตาก   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระทีปธรรมาภิรักษ์  
   
   
      



๖๘ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๔๖๘             พระอธิการชิต   วัดชัยมงคล   ตําบลด่านแม่ละเมา พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอแม่สอด   จังหวัดตาก   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครสูุภัทรชัยกิจ แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

๔๖๙             พระมหาวาสน์   ป.ธ. ๔   วัดผาจุก   ตําบลขุนฝาง "          " 
  อําเภอเมืองอุตรดิตถ์   จังหวัดอุตรดิตถ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุจิณปริยัติธาดา   
     

๔๗๐             พระอธิการประเสริฐ   วัดฤาษีสําราญ   ตําบลทุ่งยั้ง    "          " 
  อําเภอลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูมงคลอายุวัฒน์  
     

๔๗๑             พระปลัด  มโนธรรม   วัดห้วยปลาดุก   ตําบลน้ําพี้ "          " 
  อําเภอทองแสนขัน   จังหวัดอุตรดิตถ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูสุมนธรรมถาวร   
      

๔๗๒             พระอธิการสมคิด   วัดเด่นกระต่าย   ตําบลบ้านโคน "          " 
  อําเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูสุจิตจันทโสภณ   
    

๔๗๓             พระอธิการถวิล   วัดสักลาย   ตําบลข่อยสูง "          " 
  อําเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูิยกิจไพบูลย์   
      

๔๗๔             พระอธิการณรงค์เดช   วัดพระบาท   ตําบลพระบาท "          " 
  อําเภอเมืองลําปาง   จังหวัดลําปาง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครบูวรจักรวิมล  
   
   
    



๖๙ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๔๗๕            พระครูมณเทียร   วัดแม่มอกหัวน้ํา   ตําบลแม่มอก พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเถิน   จังหวัดลําปาง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครอูาภัสสรนิเวศน์ แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๔๗๖            พระอธิการสมหมาย   วัดแสงเมืองมา    "          " 
  ตําบลเวียงเหนือ   อําเภอเมืองลําปาง   จังหวัดลําปาง    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูอรุณบุญญาคม   
      

๔๗๗             พระอธิการณรงค์   วัดอัมพวนาราม   ตําบลไหล่หิน "          " 
  อําเภอเกาะคา   จังหวัดลําปาง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูัมพวันวิจิตร  
     

๔๗๘             พระครูบวร   วัดม่อนแสนศรี   ตําบลน้ําโจ้ "          " 
  อําเภอแม่ทะ   จังหวัดลําปาง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระภัสสรสุนทร   
    

๔๗๙             พระอธิการบุญธรรม   วัดทุ่งตึง   ตําบลแม่สุก "          " 
  อําเภอแจ้ห่ม   จังหวัดลําปาง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุปุญญเขต   
      

๔๘๐             พระอธิการบุญก้ํา   วัดนายาง   ตําบลนายาง "          " 
  อําเภอสบปราบ   จังหวัดลําปาง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูอุปถัมภ์วีรากร   
      

๔๘๑             พระครูปลัด  สมเดช   วัดเมืองมูล   ตําบลปงเตา    "          " 
  อําเภองาว   จังหวัดลําปาง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์     (จร.ชท.) 
  เป็น  พระครูสุสีลพิมล  
   
   

 



๗๐ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๔๘๒              พระอธิการบุญเติง   วัดเหล่ายาว   ตําบลเสริมกลาง พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเสริมงาม   จังหวัดลําปาง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครบูริบูรณ์ธรรมวัตร แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
     

๔๘๓             พระอธิการสมบูรณ์   วัดสบเติ๋น   ตําบลสบปูาด "          " 
  อําเภอแม่เมาะ   จังหวัดลําปาง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระทีปปุณณทัศน์   
     

๔๘๔             พระใบฎีกา  บุญหลง   วัดทุ่งโปุง   ตําบลเมืองปาน "          " 
  อําเภอเมืองปาน   จังหวัดลําปาง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูานิตบุณยากร  
    

๔๘๕             พระครูสังฆรักษ์  วิชพงษ์   วัดชัยมงคลธรรมวราราม    "          " 
  ตําบลไหล่หิน   อําเภอเกาะคา   จังหวัดลําปาง    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)   เป็น   พระครูสุนทรชัยมงคล   
    

๔๘๖             พระอธิการเสน่ห์   วัดห้างฉัตร   ตําบลห้างฉัตร   "          " 
  อําเภอห้างฉัตร   จังหวัดลําปาง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูิยโชติธ ารง   
    

๔๘๗             พระอธิการสันต์   วัดทุ่งมอก   ตําบลเชียงบาน "          " 
  อําเภอเชียงคํา   จังหวัดพะเยา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูถาวรสันติเขต   
    

๔๘๘             พระอธิการสมาน   วัดร้องเชียงแรง    "          " 
  ตําบลเชียงแรง   อําเภอภูซาง   จังหวัดพะเยา    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูกมลวุฒิสาร  
   
   
    



๗๑ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๔๘๙             พระอธิการบุศย์   วัดสันกว๊าน   ตําบลบ้านตุ่น พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครวูาปีบุษโยภาส แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๔๙๐             พระอธิการประพรรณ์   วัดต๊ําปุาลาน    "          " 
  ตําบลบ้านต๊ํา   อําเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูปุณณวันโสภิต   
     

๔๙๑             พระครสูมุห์  สุเมธ   วัดศรีอุดมธรรม    "          " 
  ตําบลบ้านต๊ํา   อําเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)   เป็น   พระครูอุดมธรรมสิริ  
   

๔๙๒             พระสมุห์  ภาบัณฑิต   วัดกาดถี   ตําบลห้วยแก้ว "          " 
  อําเภอภูกามยาว   จังหวัดพะเยา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครบูุณยากรบัณฑิต   
     

๔๙๓             พระอธิการสุชาติ   วัดบุญโยง   ตําบลแม่กา "          " 
  อําเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูิยสีลวิสิฐ   
     

๔๙๔             พระปลัด  สมโภช   วัดศรีบุญชุม   ตําบลศรีถ้อย "          " 
  อําเภอแม่ใจ   จังหวัดพะเยา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระยุตสีลสุนทร   
      

๔๙๕             พระอธิการวีระทร   วัดห้วยเกี๋ยง    "          " 
  ตําบลห้วยยางขาม   อําเภอจุน   จังหวัดพะเยา    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครอูภัยวีรศาสก์  
   
   
    



๗๒ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๔๙๖             พระปลัด  จักกริศน์   วัดทุ่งต้นศรี   ตําบลห้วยลาน พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอดอกคําใต้   จังหวัดพะเยา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครสูีลจันทโพธิ แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

๔๙๗             พระอธิการเจริญ   วัดปุาซางงาม   ตําบลเกาะช้าง "          " 
  อําเภอแม่สาย   จังหวัดเชียงราย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูสุพัฒนเวฬุวัน   
    

๔๙๘             พระปลัด  ชูศักดิ์   วัดปางไคร้   ตําบลแม่เจดีย์ใหม่ "          " 
  อําเภอเวียงปุาเปูา   จังหวัดเชียงราย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูนูญสุทธิรังสี  
    

๔๙๙             พระอธิการสมศักดิ์   วัดผาสุการาม    "          " 
  ตําบลแม่สาย   อําเภอแม่สาย   จังหวัดเชียงราย    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูผาสุกิจวิโรจน์   
    

๕๐๐             พระอธิการสมเลิศ   วัดอุธราราม   ตําบลเวียง "          " 
  อําเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูีรศาสน์พิทักษ์   
     

๕๐๑             พระครูวินัยธร  สุรัตน์   วัดพระธาตุดอยจอมทอง "          " 
  ตําบลเวียง   อําเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสถาพรเจติยาภิบาล   
    

๕๐๒             พระอธิการพัฒนโชค   วัดสันปุาลาน    "          " 
  ตําบลศรีดอนมูล   อําเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงราย    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครโูกวิทพัฒนโชติ  
   
   
    



๗๓ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๕๐๓             พระอธิการอภินันท์   วัดศรีดอยเรือง   ตําบลทุ่งก่อ พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเวียงเชียงรุ้ง   จังหวัดเชียงราย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูปราโมทย์นิภากร แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
   

๕๐๔             พระอธิการพนม   วัดโปุงมอญ   ตําบลปุาก่อดํา "          " 
  อําเภอแม่ลาว   จังหวัดเชียงราย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระดิษฐ์กรณีย์   
     

๕๐๕             พระอธิการกัน   วัดปุายาง   ตําบลปุาตาล "          " 
  อําเภอขุนตาล   จังหวัดเชียงราย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูิยสีลธาดา  
    

๕๐๖             พระอธิการไพสน   วัดแม่คาววัง   ตําบลทรายขาว "          " 
  อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูธีรศาสน์ไพศาล   
    

๕๐๗             พระอธิการอนุสร   วัดสันปลาดุก   ตําบลเมืองพาน "          " 
  อําเภอพาน    จังหวัดเชียงราย     เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครมูานัสสราภิรักษ์   
    

๕๐๘             พระครูสมุห์  นวัตถกรณ์   วัดดงหนองเป็ด    "          " 
  ตําบลรอบเวียง   อําเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูบัณฑิตวราภิมณฑ์   
    

๕๐๙             พระอธิการสว่าง   วัดแก้วมงคล   ตําบลพระหลวง "          " 
  อําเภอสูงเม่น   จังหวัดแพร่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูรัตนพุทธิสาร  
   
   

      



๗๔ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๕๑๐             พระอธิการนิพนธ์   วัดกลาง   ตําบลบ้านกลาง พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอสอง   จังหวัดแพร่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูกันตสีลพิธาน แฉกสีน้ําเงิน   ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๕๑๑             พระอธิการสมคิด   วัดพระธาตุจอมแจ้ง               "          " 
  ตําบลปุาแดง   อําเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุจินต์รัตนาธิมุต   
     

๕๑๒             พระอธิการสวัสดิ์   วัดท่าเดื่อ   ตําบลปากกาง "          " 
  อําเภอลอง   จังหวัดแพร่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุทุมพรสุวัตถิ์  
      

๕๑๓             พระปลัด  อุดร   วัดพงษ์สุนันท์   ตําบลในเวียง    "          " 
  อําเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูกวิทอรรถวาที   
      

๕๑๔             พระครูสมพร   วัดแพะหนองบ่อ   ตําบลแม่จั๊วะ "          " 
  อําเภอเด่นชัย   จังหวัดแพร่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูปิยวโรภาส   
     

๕๑๕             พระอธิการบุญเติง   วัดวังม่วง   ตําบลเจดีย์ชัย "          " 
  อําเภอปัว   จังหวัดน่าน   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูสิทธิปุญญานันท ์   
    

๕๑๖             พระอธิการศรีจันทร์   วัดดอนแท่น   ตําบลเชียงคาน "          " 
  อําเภอเชียงกลาง   จังหวัดน่าน   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครกูิตติจันทโสภณ  
   
   
      

 



 

๗๕ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๕๑๗              พระอธิการบุญเหล่ือม   วัดดอนชัย   ตําบลและ พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอทุ่งช้าง   จังหวัดน่าน   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครอูภิชัยธรรมกิจ แฉกสีน้ําเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
      

๕๑๘             พระครูสมุห์  ชาญชัย   วัดดอนแก่ง   ตําบลตาลชุม "          " 
  อําเภอท่าวังผา   จังหวัดน่าน   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูจารุวรรณชัยวัฒน์   
     

๕๑๙             พระอธิการสน่ัน   วัดครกคํา   ตําบลตาลชุม "          " 
  อําเภอเวียงสา   จังหวัดน่าน   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระโชตินันทศาสน์   
     

๕๒๐             พระอธิการบุญช่วย   วัดภูแยง   ตําบลดู่พงษ์    "          " 
  อําเภอสันติสุข   จังหวัดน่าน   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระภัสสรบรรพต   
   

๕๒๑             พระปลัด  ณรงค์   วัดปิงหลวง   ตําบลนาทะนุง   "          " 
  อําเภอนาหมื่น   จังหวัดน่าน   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครบูุญกิจมงคล  
    

๕๒๒             พระใบฎีกา  จันทร์แก้ว   วัดอุโบสถ   ตําบลหนองผึ้ง "          " 
  อําเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูจันทรัตนสถิตย์   
     

๕๒๓             พระครูธรรมธร  หนูพิน   วัดดอยแม่ปั๋ง   ตําบลแม่ปั๋ง "          " 
  อําเภอพร้าว   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุจิณณานุวัตร   
   
   
   



๗๖ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๕๒๔             พระปลัด  กฤษฎา   วัดศรีปันเงิน   ตําบลยุหว่า พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอสันปุาตอง   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขยีว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครไูพศาลวรคุปต์ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๕๒๕             พระอธิการปิยวัฒน์   วัดพระเจ้าเหลื้อม    "          " 
  ตําบลหนองตอง   อําเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูจิรบุญวัฒน์   
     

๕๒๖             พระใบฎีกา  ยงยุทธ   วัดฟุอนสร้อย   ตําบลพระสิงห์    "          " 
  อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูเมธาธรรมประยุต   
    

๕๒๗             พระครูสังฆรักษ์  สําราญ   วัดเมืองลัง   ตําบลปุาตัน "          " 
  อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครผูาสุกศุภการ   
    

๕๒๘             พระครสูะอาด   วัดสันกาวาฬ   ตําบลแม่ก๊า "          " 
  อําเภอสันปุาตอง   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูังวรสีลพิพัฒน์  
    

๕๒๙             พระครูสมเพ็ญ   วัดสันทรายมูล   ตําบลมะขุนหวาน "          " 
  อําเภอสันปุาตอง   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูีรปุณณเขต   
      

๕๓๐             พระอธิการศิริวัฒน์   วัดบ้านปง   ตําบลหนองบัว  "          " 
  อําเภอไชยปราการ   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูประโชติพัฒนากร  
    
   
   



๗๗ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๕๓๑           พระอธิการนคร   วัดสันข้าวแคบกลาง   ตําบลห้วยทราย พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอสันกําแพง   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครสูังวรคุณวัฒน์ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

๕๓๒             พระอธิการประสงค์   วัดดอยตะแคง   ตําบลสบเปิง "          " 
  อําเภอแม่แตง   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครบูรรพตธรรมธารี  
   

๕๓๓             พระอธิการวันชัย   วัดกองแขก   ตําบลกองแขก "          " 
  อําเภอแม่แจ่ม   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูุณณชัยวัฒน์  
    

๕๓๔             พระอธิการสมหวัง   วัดม่อนห้วยแก้ว   ตําบลดอยหล่อ "          " 
  อําเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครกูัลยาณปราโมทย์  
    

๕๓๕             พระครูวิลาศ   วัดทุ่งจําลอง   ตําบลแม่งอน "          " 
  อําเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูกวิทพัฒนวิเชียร  
     

๕๓๖             พระปลัด  สุรัตน์   วัดลังการ์   ตําบลร้องวัวแดง "          " 
  อําเภอสันกําแพง   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูชติรัตนาลังการ  
    

๕๓๗             พระสมุห์  กฤตยา   วัดสันเวียงมูล   ตําบลแม่สาว "          " 
  อําเภอแม่อาย   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูนครบุราณานุรักษ์  
   
   
   



๗๘ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๕๓๘             พระครูสมุห์  สวิง   วัดอุดมชัยราษฎร์   ตําบลขี้เหล็ก พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูสุวรรณชโยดม แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
   

๕๓๙             พระอธิการสน   วัดแสนคันธา   ตําบลทุ่งรวงทอง "          " 
  อําเภอแม่วาง   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุคนธ์จารุวรรณ  
    
    

๕๔๐             พระปลัด  นิพันธ์   วัดขุนคง   ตําบลขุนคง "          " 
  อําเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุสีลานุรักษ์  
    

๕๔๑             พระใบฎีกา  ยอดชาย   วัดแม่ฮ้อยเงิน   ตําบลแม่ฮ้อยเงิน "          " 
  อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูหิรัญศุภธาดา  
    

๕๔๒             พระใบฎีกา  บรรพต   วัดมณีประดิษฐ์   ตําบลสันโปุง "          " 
  อําเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูมณีวรรณประดิษฐ์  
    

๕๔๓             พระอธิการจิรภัทร   วัดม่วงชุม   ตําบลแม่แตง "          " 
  อําเภอแม่แตง   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูัมพวันจิรภัทร์  
    

๕๔๔             พระครูสังฆรักษ์  องอาจ   วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว    "          " 
  ตําบลทาเหนือ  อําเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูีรสารโกวิท  
   

     



๗๙ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๕๔๕             พระอธิการบุญปั๋น   วัดต้นโชคหลวง   ตําบลไชยสถาน พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูมงคลธรรมทิน แฉกสีน้ําเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๕๔๖             พระอธิการมานิต   วัดห้วยม่วง   ตําบลสบเตี๊ยะ   "          " 
  อําเภอจอมทอง   จังหวัดเชียงใหม่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูัมพวันมานิต  
    

๕๔๗             พระใบฎีกา  พิสุทธิ์   วัดท่าตุ้ม   ตําบลท่าตุ้ม "          " 
  อําเภอปุาซาง   จังหวัดลําพูน   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูาจารวัตรวิสุทธิ์  
      

๕๔๘             พระอธิการสมศักดิ์   วัดร้องธาร   ตําบลวังผาง    "          " 
  อําเภอเวียงหนองล่อง   จังหวัดลําพูน   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระทีปธรรมธาดา  
     

๕๔๙             พระครูใบฎีกา  ธวัชชัย   วัดปุาค่าง   ตําบลห้วยยาบ "          " 
  อําเภอบ้านธิ   จังหวัดลําพูน   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูอรัญชัยธัช  
    

๕๕๐             พระอธิการสุริยน   วัดบ้านหวาย   ตําบลมะกอก "          " 
  อําเภอปุาซาง   จังหวัดลําพูน   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูคามเขตสุนทร  
   

๕๕๑             พระอธิการประพันธ์   วัดล่ามช้าง   ตําบลประตูปุา "          " 
  อําเภอเมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูภากรพุทธิศาสน์  
   
   
     



๘๐ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๕๕๒            พระอธิการเมืองคํา   วัดห้วยงูสิงห์   ตําบลตะเคียนปม  พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลําพูน   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครปูระจักษ์สุวรรณวิจิตร แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
     

๕๕๓            พระปลัด  เดชณรงค์   วัดทาสบเส้า   ตําบลทาสบเส้า  "          " 
  อําเภอแม่ทา   จังหวัดลําพูน   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูวีรกิจสถาพร  
     

๕๕๔             พระอธิการแก้วลูน   วัดแม่ปิง   ตําบลแม่ฮี้ "          " 
  อําเภอปาย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูนุสรณ์จารุวรรณ  
     

๕๕๕             พระอธิการถาวร   วัดศรีเจริญชัย   ตําบลบ้านธาตุ "          " 
  อําเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูุฒิสารธรรม  
     

๕๕๖             พระอธิการประสาท   วัดศรีสว่างรัตนาราม   ตําบลจําปี "          " 
  อําเภอศรีธาตุ   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูประสาทสาธุกิจ  
   
๕๕๗             พระครูใบฎีกา  อิทธิพล   วัดพุทธไพวรรณ   ตําบลบ้านตาด "          " 

  อําเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพุทธิสิริวรรณ  

   
๕๕๘             พระอธิการสวัสดิ์   วัดศรีบุญเรือง   ตําบลโนนสูง "          " 

  อําเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุภัทรบุญโญภาส  

   
   
     



๘๑ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๕๕๙             พระอธิการสมบูรณ์   วัดพิชิตมงคล   ตําบลหนองบัวบาน พดัพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูวิชิตธรรมรักษ์ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

๕๖๐             พระปลัด  ชัยวัฒน์   วัดภูดิน   ตําบลบะยาว    "          " 
  อําเภอวังสามหมอ   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครบูรรพตสิริธรรม  
     

๕๖๑             พระอธิการทองดี   วัดศรีสุวรรณ   ตําบลพังงู "          " 
  อําเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุวรรณวชิรวงศ ์  
     

๕๖๒             พระอธิการมงคล   วัดศรีสุมังคลาราม   ตําบลหนองหาน "          " 
  อําเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
 เป็น   พระครสูารธรรมวิวัฒน์  
   

๕๖๓             พระอธิการประเจน   วัดโพธิ์ศรีสะอาด   ตําบลบ้านตาด "          " 
  อําเภอบ้านดุง   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุดมโพธิคุณ  
     

๕๖๔             พระครูปลัด  มนตรี   วัดวันทนียวิหาร   ตําบลเมืองพาน "          " 
  อําเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูสุมนวุฒิสุนทร  
     

๕๖๕             พระอธิการบัวเลียน   วัดศรีสวาทธาราม   ตําบลคําโคกสูง "          " 
  อําเภอวังสามหมอ   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูทุมธรรมสาร  
   
   
     



๘๒ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๕๖๖             พระอธิการสมัย   วัดประชาสามัคคี   ตําบลบ้านชัย พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอบ้านดุง   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูพิพัฒน์สีลาภรณ์ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๕๖๗             พระอธิการบุญมี   วัดโพธิ์ชุม   ตําบลโคกกลาง "          " 
  อําเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูพธิญาณวิสุทธิ์  
    

๕๖๘             พระอธิการวีระศักดิ์   วัดหนองทุ่มบัณฑิต    "          " 
  ตําบลถ่อนนาลับ   อําเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุธรรมบัณฑิต  
   

๕๖๙             พระอธิการคําบุ   วัดโนนสว่างสามัคคี   ตําบลค้อใหญ่ "          " 
  อําเภอกู่แก้ว   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระโชติธรรมประยุต  
     

๕๗๐             พระอธิการชาลี   วัดนครศรีสวรรค์   ตําบลบ้านโปร่ง "          " 
  อําเภอศรีธาตุ   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสถิตสิริธรรม  
     

๕๗๑             พระอธิการบัวลี   วัดศรีสุนทริกาวาส   ตําบลเขือน้ํา "          " 
  อําเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครกูิตติญาณรังษี  
     

๕๗๒             พระปลัด  ทองสูญ   วัดสมปะศักดิ์   ตําบลเวียงคุก "          " 
  อําเภอเมืองหนองคาย   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุวรรณจันทราภรณ์  
   
   
   



๘๓ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๕๗๓             พระครูวินัยธร  ไพโรจน์   วัดพระงามศรีมงคล    พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  ตําบลน้ําโมง   อําเภอท่าบ่อ   จังหวัดหนองคาย    สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)   เป็น   พระครูวิโรจน์ธรรมคุต แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๕๗๔             พระอธิการบัวไข   วัดโนนต้อง   ตําบลนาดี "          " 
  อําเภอเฝูาไร่   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระทุมรัตโนภาส  
   

๕๗๕             พระอธิการคํามาก   วัดพุทธรังษี   ตําบลโพนทอง "          " 
  อําเภอโพธิ์ตาก   จังหวัดหนองคาย  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุวรรณพุทธิรังษี  
     

๕๗๖             พระอธิการประดิษฐ์   วัดจุมพลเมือง   ตําบลจุมพล "          " 
  อําเภอโพนพิสัย   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูถิตธรรมพิสัย  
     

๕๗๗             พระอธิการไวพจน์   วัดบ้านทรัพย์อุดม   ตําบลศรีชมภู "          " 
  อําเภอโซ่พิสัย   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุดมปัญญานุยุต  
     

๕๗๘             พระอธิการพีระพล   วัดโนนเรียงสําราญ   ตําบลนาทับไฮ "          " 
  อําเภอรัตนวาปี   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิพัฒน์ธรรมนาถ  
    

๕๗๙             พระอธิการทวี   วัดปุาวิเวกธรรมวนาราม   ตําบลหนองนาง "          " 
  อําเภอท่าบ่อ   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูปภัสรธรรมาภิรม  
   
   
   



๘๔ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๕๘๐             พระอธิการบุญ   วัดโนนสําราญ   ตําบลพระบาทนาสิงห์ พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอรัตนวาปี   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น    พระครูมงคลสันติธรรม แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
   

๕๘๑             พระอธิการวีระ   วัดปุาโคกสวาง   ตําบลนาสวรรค์     "          " 
  อําเภอบึงกาฬ   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุเมธนันทกิจ  
    

๕๘๒             พระอธิการณัฐวุฒิ   วัดอรัญวิเวก   ตําบลนาสวรรค์    "          " 
  อําเภอบึงกาฬ   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูวิวิตธรรมสุนทร  
    

๕๘๓             พระอธิการอรุณ   วัดอรุณวนาราม   ตําบลบุ่งคล้า    "          " 
  อําเภอบุ่งคล้า   จังหวัดหนองคาย    เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครไูพโรจน์ธรรมนาถ  
     

๕๘๔             พระอธิการชมภู   วัดอุดมรุกขชาติ   ตําบลบ้านฝาง    "          " 
  อําเภอสระใคร   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูอุดมสุทธิโกศล  
     

๕๘๕             พระอธิการสมเดช   วัดศรีสว่าง   ตําบลนาสิงห์ "          " 
  อําเภอศรีวิไล   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครไูพโรจน์ธรรมสังวร  
    

๕๘๖             พระอธิการอ่อน   วัดอุทิศวนาราม   ตําบลวังชมภู "          " 
  อําเภอพรเจริญ   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูธีรญาณโสภิต  
   
   
     



๘๕ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๕๘๗             พระอธิการเก่ง   วัดซําบอน   ตําบลเหล่าทอง    พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอโซ่พิสัย   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครกูิตติคุณากร แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
     

๕๘๘             พระอธิการเสมียน   วัดจอมทองอุดมราษฎร์    "          " 
  ตําบลพานพร้าว   อําเภอศรีเชียงใหม่   จังหวัดหนองคาย (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครอูุดมญาณสุนทร  
     

๕๘๙            พระอธิการจรัส   วัดสระแก้ว   ตําบลบึงโขงหลง    "          " 
  อําเภอบึงโขงหลง   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครกูมลสีลคุณ  
    

๕๙๐             พระอธิการเจียม   วัดสิทธิธรรมาราม   ตําบลโสกก่าม "          " 
  อําเภอเซกา   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูมงคลสิทธิธรรม  
     

๕๙๑             พระอธิการถวิล   วัดศรีชมชื่น   ตําบลไคสี "          " 
  อําเภอบึงกาฬ   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูชิรโสภณ  
     

๕๙๒             พระอธิการอาจ   วัดพูลสุขวราราม   ตําบลท่ากกแดง "          " 
  อําเภอเซกา   จังหวัดหนองคาย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิบูลจันทคุณ  
   

๕๙๓             พระอธิการสวัสดิ์   วัดกู่คํา   ตําบลทรายขาว "          " 
  อําเภอวังสะพุง   จังหวัดเลย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครถูิรธรรมพิทักษ์  
   
   
     



๘๖ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๕๙๔             พระอธิการปรีชา   วัดดอยเขาแก้ว   ตําบลเขาแก้ว พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเชียงคาน   จังหวัดเลย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครปูัญญาวชิโรภาส แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

๕๙๕             พระอธิการประสิทธิ์   วัดถ้ําผาพุทธ   ตําบลผาน้อย "          " 
  อําเภอวังสะพุง   จังหวัดเลย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูวิสุทธิพุทธิคุณ  
    

๕๙๖             พระอธิการสงคราม   วัดทวีพัฒนาราม   ตําบลกกดู่   "          " 
  อําเภอเมืองเลย   จังหวัดเลย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูวิสุทธิพัฒนาภิราม  
     

๕๙๗             พระอธิการสามารถ   วัดสามัคคีธรรม   ตําบลโนนปุาซาง "          " 
  อําเภอผาขาว   จังหวัดเลย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูัญญาคุณาสัย  
     

๕๙๘             พระอธิการเทียน   วัดศรีสะอาด   ตําบลบุฮม "          " 
  อําเภอเชียงคาน   จังหวัดเลย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครกูันตธรรมรักษ์  
   

๕๙๙             พระอธิการเกียรติ   วัดศิริมงคล   ตําบลทรัพย์ไพวัลย์ "          " 
  อําเภอเอราวัณ   จังหวัดเลย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครกูิตติอาจารคุณ  
     

๖๐๐             พระอธิการบุญเล้ียง   วัดสร้างเท่ียง   ตําบลชัยพฤกษ์ "          " 
  อําเภอเมืองเลย   จังหวัดเลย   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูัญญาวรนาถ  
   
   
   



๘๗ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๖๐๑            พระปลัด  ควรคิด   ป.ธ. ๓   วัดโพธิ์ชัย   ตําบลบ้านโพน พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอโพนนาแก้ว   จังหวัดสกลนคร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครสูุตสกลการ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๖๐๒            พระอธิการบุญทอม   วัดอารามแสงอรุณ   ตําบลวาริชภูมิ "          " 
  อําเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูกลเขมคุณ  
     

๖๐๓             พระปลัด  ณรงค์ชัย   วัดไทรทอง   ตําบลพอกน้อย "          " 
  อําเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูกลภัทรธรรม  
     

๖๐๔             พระอธิการอ่อนสา   วัดท่าศิลา   ตําบลท่าศิลา "          " 
  อําเภอส่องดาว   จังหวัดสกลนคร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิชัยธรรมมงคล  
   

๖๐๕             พระอธิการโฉมยงค์   วัดโพธิ์ชัย   ตําบลพรรณา "          " 
  อําเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสกลสันติคุณ  
     

๖๐๖             พระปลัด  ทวีศักดิ์   วัดม่วงวิลาลัย   ตําบลส่องดาว "          " 
  อําเภอส่องดาว   จังหวัดสกลนคร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสกลธรรมาภรณ์  
     

๖๐๗             พระอธิการวีระ   วัดศิริราษฎร์วัฒนา   ตําบลเจริญศิลป์    "          " 
  อําเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูีรธรรมสุนทร  
   
   
   



๘๘ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๖๐๘             พระอธิการบุญเจิม   วัดพรหมวาศรี   ตําบลวานรนิวาส พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครสูุจิตสกลการ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
     

๖๐๙             พระอธิการไพรบูลย์   วัดโนนศรีแก้ว   ตําบลบงเหนือ "          " 
  อําเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูกลวรธรรม  
     
๖๑๐             พระอธิการจารี   วัดสว่างอารมณ์   ตําบลธาตุทอง "          " 
  อําเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
 เป็น   พระครปูระภัสร์สกลกิจ  
    
๖๑๑             พระอธิการสําเริง   วัดตลิ่งเกษม   ตําบลศรีวิชัย "          " 

  อําเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูกลสารกิจ  
     

๖๑๒             พระอธิการสมัย   วัดศรีบุญเรือง   ตําบลธาตุ "          " 
  อําเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสกลจันทคุณ  
     

๖๑๓             พระมหาเมธีภัทร   ป.ธ. ๓   วัดปุาเทพมงคล   ตําบลโนนสัง   "          " 
  อําเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวลําภู   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูปริยัติสารโสภณ  
    

๖๑๔             พระอธิการปราณี   วัดสุวนาราม   ตําบลนากอก "          " 
  อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูเมตตาจันทคุณ  
   
   
   



๘๙ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๖๑๕             พระอธิการสํารวย   วัดเกาะแก้วทรายขาว   ตําบลนาสี  พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอสุวรรณคูหา   จังหวัดหนองบัวลําภู   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูรัตนธรรมจารี แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   
๖๑๖             พระใบฎีกา  ธีรชัย   วัดอัมพวนาราม   ตําบลโนนเมือง   "          " 
  อําเภอนากลาง   จังหวัดหนองบัวลําภู   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุจิตธรรมกิจ  
   
๖๑๗             พระอธิการสม   วัดเวฬุวันเทพนิมิต   ตําบลวังทอง "          " 

  อําเภอนาวัง   จังหวัดหนองบัวลําภู   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูเวฬุวันธรรมรักษ์  
     

๖๑๘             พระอธกิารหนูคล้าย   วัดสระพังทอง   ตําบลหนองสวรรค์ "          " 
  อําเภอเมืองหนองบัวลําภู   จังหวัดหนองบัวลําภู   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุขุมกิจจาทร  
     

๖๑๙             พระอธิการวิลาส   วัดภูพระวนาราม   ตําบลโนนเมือง "          " 
  อําเภอนากลาง   จังหวัดหนองบัวลําภู   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูวิลาสปัญญาคุณ  
    

๖๒๐             พระอธิการบุญช่วย   วัดเจริญศรีวนาราม   ตําบลนาดี "          " 
  อําเภอสุวรรณคูหา   จังหวัดหนองบัวลําภู   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุวรรณสิริวุฒิ  
     

๖๒๑             พระครูสมุห์  วุฒิพัน   วัดกลาง   ตําบลในเมือง "          " 
  อําเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูัชฌิมธรรมโสภณ  
   
   
   



๙๐ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๖๒๒             พระอธิการสงวน   วัดบ้านกุดฉิม   ตําบลโนนทัน พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอหนองเรือ   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)    สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครอูนุรักษ์วัฒนาทร แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
   
๖๒๓             พระอธิการหนั   วัดนาราม   ตําบลหนองไผ่   "          " 

  อําเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิทักษ์พุทธิธรรม  
     

๖๒๔             พระอธิการคําแพง   วัดหัวบึง   ตําบลพระบุ  "          " 
  อําเภอพระยืน   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูาปีสุวรรณวงศ์   
     

๖๒๕             พระอธิการรังสรรค์   วัดศรีโพธิ์ชัย   ตําบลบ้านโคก "          " 
  อําเภอหนองนาคํา   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูถิรญาณสุนทร  
     

๖๒๖             พระอธิการชม   วัดเทพาราม   ตําบลบ้านหัน "          " 
  อําเภอโนนศิลา   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูราโมทย์กิตติสุนทร  
     

๖๒๗             พระอธิการลื่น   วัดโนนทัน   ตําบลนาข่า "          " 
  อําเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิมลปัญญาประยุต  
     
๖๒๘             พระอธิการสัมฤทธ์ิ   วัดสําราญนาศรี   ตําบลสะอาด "          " 
  อําเภอน้ําพอง   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุดมธรรมประโชติ  
   
   
   

 



๙๑ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๖๒๙             พระอธิการมนัส   วัดโนนสัมพันธ์   ตําบลคอนฉิม พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครสูุมนจันทสารคุณ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

๖๓๐             พระปลัด  สากล   วัดโนนทัน   ตําบลบ้านดง   "          " 
  อําเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุบลธรรมรัตน์  
     

๖๓๑            พระอธิการฉลองรัฐ   วัดสาลีวนาราม   ตําบลยางคํา    "          " 
  อําเภอหนองเรือ   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูจันทวรานุกูล  
    

๖๓๒             พระอธิการหนูทัศน์   วัดสว่างอารมณ์   ตําบลนาแพง "          " 
  อําเภอโคกโพธิ์ไชย   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เปน็   พระครูโอภาสโพธินันท์  
     

๖๓๓             พระอธิการสุริยวงษ์   วัดโพธิ์ตาก   ตําบลหนองน้ําใส "          " 
  อําเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูโพธิญาณานุยุต  
     

๖๓๔            พระอธิการสมาน   วัดศรีสะอาดโนนงาม   ตําบลหนองกุงเซิน "          " 
  อําเภอภูเวียง   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครกูัลยาณ์สิริคุณ  
   

๖๓๕             พระอธิการประยูร   วัดโพธิ์ชัย   ตําบลเปือยน้อย "          " 
  อําเภอเปือยน้อย   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครธูรรมสารโพธิคุณ  
   
   
     



๙๒ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๖๓๖             พระอธิการนิพนธ์   วัดจอมมณี   ตําบลบัวใหญ่ พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอน้ําพอง   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูวีรญาณนุยุต แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๖๓๗             พระอธิการหวาง   วัดปุาวิมุตติธรรม   ตําบลคําแมด   "          " 
  อําเภอซําสูง   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูวิสารธรรมโสภิต  
     

๖๓๘             พระอธิการเข็มพร   วัดโนนศิลา   ตําบลศรีสุข "          " 
  อําเภอสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูศีลภัทรคุณ  
    

๖๓๙             พระสมุห์  ไสว   วัดสระแคน   ตําบลหนองสองห้อง "          " 
  อําเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูชุติวรรณสรนาถ  
    

๖๔๐             พระสมุห์  ณัฐวุฒิ   วัดนาโหล่ง   ตําบลในเมือง "          " 
  อําเภอเวียงเก่า   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิพัฒน์ฐิติคุณ  
   

๖๔๑            พระอธิการสุริยัน   วัดชัยมงคล   ตําบลยางคํา "          " 
  อําเภอหนองเรือ   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูอรุณชยาภรณ์  
     

๖๔๒             พระอธิการดี   วัดพรหมวิหารธรรม   ตําบลหนองกุงใหญ่ "          " 
  อําเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพรหมวิหารการ  
   
   
   



๙๓ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๖๔๓            พระอธิการอภัย   วัดดอนศิลา   ตําบลแวงน้อย พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร ์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครกูันตสังวรคุณ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๖๔๔            พระอธิการสัญชาติ   วัดปุาสุริยาเย็น   ตําบลบ้านแท่น "          " 
  อําเภอชนบท   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครถูิรธรรมวิจิตร  
     

๖๔๕             พระอธิการประหยัด   วัดท่ายาราม   ตําบลหนองตูม "          " 
  อําเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูงคลปภัสสร  
     

๖๔๖             พระอธิการปรีชา   วัดสะอาดชัยศรี   ตําบลโคกสําราญ "          " 
  อําเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูขันติพลานุวัฒน์  
   

๖๔๗             พระอธิการคุรู   วัดชุมพร   ตําบลม่วงหวาน  "          " 
  อําเภอน้ําพอง   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพุทธิปัญญากร  
     

๖๔๘             พระอธิการเหมือน   วัดศิริวิทยาราม   ตําบลหนองกุงธนสาร "          " 
  อําเภอภูเวียง   จังหวัดขอนแก่น   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูมงคลวิทยานุยุต  
     

๖๔๙             พระครูสังฆรักษ์  บุญโฮม   วัดหนองคูใหญ่    "          " 
  ตําบลหนองคูขาด   อําเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสิริธรรมประสุต  
   
   
   



๙๔ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๖๕๐             พระอธิการเลื่อน   วัดดงยาง   ตําบลดงยาง พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอนาดูน   จังหวัดมหาสารคาม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครปูระโชติธรรมสถิต แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
     

๖๕๑             พระอธิการถนอม   วัดสหพัฒนาราม   ตําบลปอพาน "          " 
  อําเภอนาเชือก   จังหวัดมหาสารคาม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครกูิตติธรรมประสุต  
     
๖๕๒             พระอธิการสมบัติ   วัดโพธิ์ศรีสว่าง   ตําบลเชียงยืน "          " 
  อําเภอเชียงยืน   จังหวัดมหาสารคาม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
 เป็น   พระครูพุทธิธรรมประยุต  
    
๖๕๓             พระอธิการประสิทธิ์   วัดสว่างโคกไร่น้อย   ตําบลงัวบา "          " 

  อําเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูรดิษฐ์ปัญญาภรณ์  
     

๖๕๔             พระอธิการแหลว   วัดหนองหว้า   ตําบลยาง "          " 
  อําเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูชัยธรรมสารคุณ  
     

๖๕๕             พระอธิการคูณ   วัดสะอาดนครชัย   ตําบลหนองบัว   "          " 
  อําเภอโกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุทธิธรรมนันท์  
    

๖๕๖             พระอธิการชมภู   วัดโคกหมากมาย   ตําบลหนองเหล็ก "          " 
  อําเภอโกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิพิธธรรมาภินันท์  
   
   
   



๙๕ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๖๕๗             พระอธิการธัญวัฒน์   วัดโพธิ์ศรีสะอาดพัฒนาราม พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  ตําบลมิตรภาพ   อําเภอแกดํา   จังหวัดมหาสารคาม   สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูธรรมโชติพัฒนคุณ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   
๖๕๘             พระอธิการคํากอง   วัดตาพวน   ตําบลขามเรียน   "          " 
  อําเภอยางสีสุราช   จังหวัดมหาสารคาม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุเมธธรรมสุนทร  
   
๖๕๙             พระปลัด  บรรจง   วัดสมศรีโนนแต้   ตําบลท่าสองคอน "          " 

  อําเภอเมืองมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูฏิเวธวรธรรม  
     

๖๖๐             พระอธิการประจวบ   วัดทิพโสต   ตําบลดอนกลาง "          " 
  อําเภอโกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูกวิทธรรมสุนทร  
     

๖๖๑             พระอธิการสมควร   วัดบ้านหลุบควัน   ตําบลดงยาง "          " 
  อําเภอนาดูน   จังหวัดมหาสารคาม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิศิษฏ์ปัญญาภรณ์  
    

๖๖๒             พระครูปลัด  ปรีชา   วัดบ้านหนองแก   ตําบลหัวเรือ "          " 
  อําเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูวาปีกิตติธัช  
     

๖๖๓             พระอธิการสํารอง   วัดสระทอง   ตําบลนาสีนวน "          " 
  อําเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูันติธรรมชัย  
   
   
   



๙๖ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๖๖๔             พระครูสังฆรักษ์  ทองใบ   ป.ธ. ๔   วัดอัมพวันบ้านดอน พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  ตําบลบัวขาว   อําเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธ์ุ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูอัมพวันบุญญาภิรักษ์ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
   
๖๖๕             พระมหาบุญร่วม   ป.ธ. ๓   วัดสว่างอุทัยดอนยูง "          " 

  ตําบลยางตลาด   อําเภอยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์  (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูอุทัยโชติคุณ  
     

๖๖๖             พระมหาธีระพงษ์   ป.ธ. ๓  วัดสระบัวเชียงสา    "          " 
  ตําบลบัวบาน   อําเภอยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุตวชิรญาณ   
     

๖๖๗             พระอธิการชู   วัดสะอาดสมศรี   ตําบลธัญญา "          " 
  อําเภอกมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธ์ุ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุทธิธรรมวรคุณ  
     

๖๖๘             พระอธิการเกษมศักดิ์   วัดกกต้อง   ตําบลสงเปลือย "          " 
  อําเภอเขาวง   จังหวัดกาฬสินธ์ุ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูขันติธรรมวิจิตร  
     

๖๖๙             พระอธิการวิเชียร   วัดเทพวิสุทธาราม   ตําบลหนองแวง "          " 
  อําเภอสมเด็จ   จังหวัดกาฬสินธ์ุ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุเทพปัญญาภรณ์  
     
๖๗๐             พระอธิการหนูพันธ์   วัดสว่างศรีคงคา   ตําบลหนองสรวง "          " 
  อําเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธ์ุ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิริยสุนทร  
   
   
   

 



๙๗ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๖๗๑              พระอธิการนพดล   วัดหนองแวงศรีสวัสดิ์   ตําบลกุดโดน พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอห้วยเม็ก   จังหวัดกาฬสินธุ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครโูสตถิธรรมโชติ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
     

๖๗๒             พระอธิการสัญญา   วัดปุาเทพนิมิต   ตําบลสําราญ "          " 
  อําเภอสามชัย   จังหวัดกาฬสินธุ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครธูนปัญญาคม  
    

๖๗๓             พระอธิการชัยยศ   วัดผาเจริญธรรม   ตําบลบ่อแก้ว "          " 
  อําเภอนาคู   จังหวัดกาฬสินธ์ุ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูิริวัฒนคุณ  
    

๖๗๔             พระอธิการเสวก   วัดปุาดอนยาง   ตําบลหลักเมือง    "          " 
  อําเภอกมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธ์ุ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูคุณสารสังวร  
   

๖๗๕             พระอธิการศรี   วัดสว่างธรรมรังษี   ตําบลสามัคคี   "          " 
  อําเภอร่องคํา   จังหวัดกาฬสินธุ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูงคลขันติวัฒน์  
    

๖๗๖             พระอธิการสมชาย   วัดวิจิตรพัฒนาราม   ตําบลหนองแวง "          " 
  อําเภอสมเด็จ   จังหวัดกาฬสินธ์ุ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูงคลวุฒาจารย์  
    

๖๗๗             พระอธิการหนูเปลี่ยน   วัดโพธิ์ศรีแก้ว   ตําบลนาคู "          " 
  อําเภอนาคู   จังหวัดกาฬสินธ์ุ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพุทธิธีรธรรม  
   
   
   



๙๘ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๖๗๘             พระอธิการไพรวัลย์   วัดปุาทุ่งศรีเมือง   ตําบลกาฬสินธ์ุ พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ   จังหวัดกาฬสินธุ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครอูรัญสุเมธาภรณ์ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๖๗๙             พระอธิการคําบาง   วัดกลางสีมาราม   ตําบลนาดี   "          " 
  อําเภอยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูงคลธรรมานุวัตร  
    

๖๘๐             พระอธิการจํารัส   วัดปุาเหล่ากลาง   ตําบลเหล่ากลาง "          " 
  อําเภอฆ้องชัย   จังหวัดกาฬสินธ์ุ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิจิตรบุญญาภรณ์  
   

๖๘๑             พระอธิการคําลุน   วัดสว่างหนองหัวช้าง   ตําบลกลางหมื่น "          " 
  อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ   จังหวัดกาฬสินธุ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิศิษฏ์วรญาณ  
    

๖๘๒             พระอธิการม้วน   วัดปุาปฐมปฏิมากร   ตําบลกลางหมื่น "          " 
  อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ   จังหวัดกาฬสินธุ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูฐมบุญญาภินันท ์  
    

๖๘๓             พระอธิการมิ่ง   วัดสุวรรณวารีหนองแวง   ตําบลสงเปลือย "          " 
  อําเภอนามน   จังหวัดกาฬสินธ์ุ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุวรรณนันทโสภณ  
     

๖๘๔             พระอธิการสงวน   วัดอนงค์สงเปลือย   ตําบลสงเปลือย   "          " 
  อําเภอนามน   จังหวัดกาฬสินธ์ุ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูโสภณปิยธร  
   
   
   



๙๙ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๖๘๕             พระอธิการจิยะสันต์   วัดเขาน้อย   ตําบลยางอุ้ม พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอท่าคันโท   จังหวัดกาฬสินธุ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูจิตตวิสุทธิวงศ ์ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

๖๘๖             พระอธิการสุริยา   วัดสว่างคงคา   ตําบลเสาเล้า "          " 
  อําเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธ์ุ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูภัสสรสันติธรรม  
   

๖๘๗             พระอธิการมุด   วัดปุายางโง๊ะ   ตําบลอาจสามารถ "          " 
  อําเภออาจสามารถ   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูีรธรรมญาณ  
    
    

๖๘๘             พระอธิการทองพันธ์   วัดโพนทองใหญ่   ตําบลแวง "          " 
  อําเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูันติสุทธิวิมล  
    

๖๘๙             พระอธิการสายันต์   วัดกลาง   ตําบลหน่อม    "          " 
  อําเภออาจสามารถ   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครถูิรวรธรรม  
     

๖๙๐             พระปลัด  ยนต์   วัดเจริญอัมพวัน   ตําบลนาใหญ่ "          " 
  อําเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูีรธรรมวิจิตร  
    

๖๙๑             พระอธิการสมพงษ์   วัดเก่าโนนเมือง   ตําบลเมืองสรวง "          " 
  อําเภอเมืองสรวง   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูโสภณธีราภรณ์  
   
   



๑๐๐ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๖๙๒             พระอธิการสาย   วัดบ้านผํา   ตําบลโนนสว่าง พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูวรสุธรรมาภรณ์ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
   

๖๙๓             พระอธิการโกมินทร์   วัดโนนสว่าง   ตําบลยางใหญ่ "          " 
  อําเภอจังหาร   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครกูัลยาณโชติคุณ  
    

๖๙๔             พระอธิการมุน   วัดตระคลองบึง   ตําบลดอกล้ํา "          " 
  อําเภอปทุมรัตต์   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครภูัทรสีลวิสุทธิ์  
    

๖๙๕             พระอธิการคมปกรณ์   วัดปราสาทธรรมทาน "          " 
  ตําบลหนองแก้ว   อําเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครวูีรญาณวิมล  
    

๖๙๖             พระอธิการสา   วัดอหิงสาราม   ตําบลหนองบัว "          " 
  อําเภออาจสามารถ   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครสูารธรรมนิเทศ  
    

๖๙๗             พระอธิการคูณ   วัดจินดามณี   ตําบลดู่น้อย "          " 
  อําเภอจตุรพักตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูงคลจินดาภรณ์  
    

๖๙๘             พระอธิการวิชิต   วัดกลางหมูม้น   ตําบลหมูม้น  "          " 
  อําเภอเชียงขวัญ   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูัชฌิมวชิรญาณ  
   
   

     



๑๐๑ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๖๙๙             พระอธิการบัญชา   วัดนนทาประชานิมิตร    พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  ตําบลหนองแคน   อําเภอปทุมรัตต์   จังหวัดร้อยเอ็ด    สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครวูิสุทธิปัญญาภิรม แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๗๐๐             พระอธิการนครชัย   วัดมะขามใต้   ตําบลบึงนคร    "          " 
  อําเภอธวัชบุรี   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูรธรรมชัยสุนทร  
    

๗๐๑             พระอธิการทองดี   วัดบ้านหนองหญ้าม้า   ตําบลรอบเมือง "          " 
  อําเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุวรรณวิสุทธิญาณ  
      

๗๐๒             พระอธิการถนอม   วัดสว่างอุลาลัย   ตําบลกกโพธิ์      "          " 
  อําเภอหนองพอก   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูจันทโพธานุรักษ์  
     

๗๐๓             พระอธิการสมชาย   วัดไพรสณฑ์   ตําบลเมืองหงส์ "          " 
  อําเภอจตุรพักตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูกิตติสารโกวิท  
    

๗๐๔             พระอธิการสมัย   วัดปัจจิม   ตําบลบ้านดู่ "          " 
  อําเภออาจสามารถ   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูชิรสรคุณ  
   

๗๐๕             พระอธิการไสว   วัดบุปผาราม   ตําบลศรีสว่าง "          " 
  อําเภอโพนทราย   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูิทธิธรรมวิบูล  
   
   
     



๑๐๒ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๗๐๖             พระอธิการวิเชียร   วัดดอนแตง   ตําบลสิงห์โคก พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครวูชิรธรรมานุกูล แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
     

๗๐๗            พระอธิการไพรัช   วัดบ้านสระโพนทอง   ตําบลทุ่งหลวง  "          " 
  อําเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุวรรณประชานาถ  
     

๗๐๘             พระอธิการวสันต์   วัดดอนแคน   ตําบลดินดํา "          " 
  อําเภอจังหาร   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิมลธรรมานุกิจ  
     

๗๐๙             พระอธิการบุญมา   วัดโพธิ์ทองพัฒนาราม   ตําบลน้ําใส "          " 
  อําเภอจตุรพักตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุวรรณพัฒนโสภณ  
     

๗๑๐             พระอธิการบุญมี   วัดบ้านกลาง   ตําบลค้อใหญ่ "          " 
  อําเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุนทรภัทรกิจ  
   
๗๑๑             พระอธิการสังวาลย์   วัดอินทราราม   ตําบลเทอดไทย "          " 

  อําเภอทุ่งเขาหลวง   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุทธิธรรมาภิบาล  

   
๗๑๒             พระอธิการสาย   วัดหนองแห้ว   ตําบลดูกอึ่ง   "          " 

  อําเภอหนองฮี   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูัญญาพุทธิคุณ  

   
   
     



๑๐๓ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๗๑๓             พระอธิการเลียง   วัดสาลาวดี   ตําบลดอนโอง พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูถิรธรรมาภินันท์ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

๗๑๔             พระอธิการอรุณ   วัดดอนเจริญ   ตําบลพนมไพร "          " 
  อําเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูจันทสารสิริวัฒน์  
     

๗๑๕             พระอธิการหนู   วัดศรีมงคล   ตําบลคํานาดี "          " 
  อําเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูมงคลสิริคุณ  
     

๗๑๖             พระมหาคําแดง   ป.ธ. ๓   วัดคัมภีราวาส   ตําบลนาพิน "          " 
  อําเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
 เป็น   พระครมูงคลคัมภีรคุณ  
   

๗๑๗             พระอธิการประกอบ   วัดท่าเมืองใหม่   ตําบลห้วยขะยุง "          " 
  อําเภอวารินชําราบ   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครนูิวิฐบุญญาวัฒน์  
     

๗๑๘             พระอธิการอุทิศ   วัดปุาเหล่าคํา   ตําบลโนนก่อ "          " 
  อําเภอสิรินธร   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครภูาวนาธรรมโชติ  
     

๗๑๙             พระอธิการทองคํา   วัดบรมคงคา   ตําบลห้วยยาง "          " 
  อําเภอโขงเจียม   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูารีสุวรรณาภรณ์  
   
   
     



๑๐๔ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๗๒๐             พระอธิการสุฤทธิ์   วัดท่าศิลา   ตําบลเหล่าแดง พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอดอนมดแดง   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครสูุมนพัฒนกิจ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๗๒๑             พระอธิการประเสริฐ   วัดบ้านโนนรัง   ตําบลโนนรัง "          " 
  อําเภอเขื่องใน   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุภัทรวรวุฒิ  
    

๗๒๒             พระครูสรภาณประสิทธิ์  (มงคล)   วัดแก้วมงคล "          " 
  ตําบลดอนใหญ่   อําเภอศรีเมืองใหม่   จังหวัดอุบลราชธานี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูโสภณนพรัตน์  
   

๗๒๓             พระอธิการสมคิด   วัดแสงอุทัย   ตําบลบ้านแดง "          " 
  อําเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุทัยธรรมกิจ  
     

๗๒๔             พระอธิการสา   วัดบุ่งแก้ววงศ์ประดิษฐ์   ตําบลคันไร่ "          " 
  อําเภอสิรินธร   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูโกวิทพัฒนานุกูล  
     

๗๒๕             พระปลัด  อ่อนจันทร์   วัดนามน   ตําบลตาลสุม "          " 
  อําเภอตาลสุม   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูจันทนันทเขต  
     

๗๒๖             พระอธิการอําพร   วัดหนองบัวฮี   ตําบลโนนสวรรค์ "          " 
  อําเภอนาจะหลวย   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุบลคุณาวสัย  
   
   
   



๑๐๕ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๗๒๗             พระครูสมุห์  วิศิษฐ์ศักดิ์   วัดบูรพา   ตําบลในเมือง พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครอูุบลธรรมวิศิษฐ์ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๗๒๘             พระอธิการณรงค์   วัดเลียบ   ตําบลหนองเหล่า "          " 
  อําเภอม่วงสามสิบ   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูกศลกัลยาณกิจ  
   

๗๒๙             พระอธิการอํานาจ   วัดสวนสวรรค์   ตําบลโนนสมบูรณ์ "          " 
  อําเภอเดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูปัญญาภูริทัต  
     

๗๓๐             พระอธิการทอง   วัดศรีบุญเรือง   ตําบลหนองบัวฮี "          " 
  อําเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิพัฒน์ธรรมปทีป  
     

๗๓๑             พระอธิการคําแหง   วัดศรีสว่าง   ตําบลโนนสวาง "          " 
  อําเภอกุดข้าวปูุน   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิริยคุโณภาส  
     

๗๓๒             พระอธิการบุญมา   วัดโนนบอน   ตําบลบุ่งหวาย "          " 
  อําเภอวารินชําราบ   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครถูิรมงคลญาณ  
    

๗๓๓             พระอธิการสมัคร   วัดสุวรรณวงศาราม   ตําบลลาดควาย "          " 
  อําเภอศรีเมืองใหม่   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูสภณสุวรรณสถิต  
   
   
   



๑๐๖ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๗๓๔             พระอธิการเคน   วัดบัวแดง   ตําบลหนองบัวฮี พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครปูทุมธรรมานุกูล แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
   

๗๓๕             พระอธิการแสวง   วัดปุาดงเสาธุง   ตําบลท่าไห     "          " 
  อําเภอเขื่องใน   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสิริอุบลคุณ  
    

๗๓๖             พระอธิการบุญเลิศ   วัดกุดตากล้า   ตําบลสร้างถ่อ    "          " 
  อําเภอเขื่องใน   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูอัครปุญญากร  
    

๗๓๗             พระอธิการจารึก   วัดศรีโพธิ์ไทร   ตําบลนาตาล      "          " 
  อําเภอนาตาล   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูพธิเขตวราภรณ์  
     

๗๓๘             พระอธิการคูณ   วัดโนนเปือย   ตําบลเมืองเดช    "          " 
  อําเภอเดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูวิริยธรรมวิบูลย์  
     

๗๓๙             พระอธิการสีทา   วัดแกนาคํา   ตําบลโคกก่อง "          " 
  อําเภอสําโรง   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูรังษีสุวรรณเขต  
    

๗๔๐             พระอธิการสีนวน   วัดธรรมละ   ตําบลโพนเมือง "          " 
  อําเภอเหล่าเสือโก้ก   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูโชติธรรมานุรักษ์  
   
   
     



๑๐๗ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๗๔๑             พระอธิการบุญชู   วัดวังมน   ตําบลหนองเหล่า พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอม่วงสามสิบ   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครมูงคลปุญญวัฒน ์ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
     

๗๔๒             พระอธิการผล   วัดสว่างอารุณ   ตําบลเจียด   "          " 
  อําเภอเขมราฐ   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูมงคลธรรมนิวิฐ  
     

๗๔๓             พระอธิการบุญ   วัดหมากมี่   ตําบลกระโสบ    "          " 
  อําเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูงคลธรรมธีรคุณ  
    

๗๔๔             พระมหาบุญส่ง  ป.ธ. ๓   วัดบูรพาราม   ตําบลลุมพุก "          " 
  อําเภอคําเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร ์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุตบูรพาภิรักษ์  
     

๗๔๕             พระอธิการสมหวัง   วัดดงพยอม   ตําบลดงเจริญ "          " 
  อําเภอคําเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูีรธรรมโสภณ  
     

๗๔๖            พระอธิการเดือน   วัดเหล่าเมย   ตําบลทรายมูล "          " 
  อําเภอทรายมูล   จังหวัดยโสธร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูรุณธรรมานุสิฐ  
   

๗๔๗            พระอธิการปริญญา   วัดชัยชนะ   ตําบลห้วยแก้ง "          " 
  อําเภอกุดชุม   จังหวัดยโสธร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูัญญานันทวิชัย  
   
   
     



๑๐๘ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๗๔๘             พระอธิการศิริศักดิ์   วัดบุญเรือง   ตําบลห้องแซง พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครกูิตติสิทธิวรคุณ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

๗๔๙             พระอธิการศึกพรรณา   วัดปุาดอนฮี   ตําบลสวาท "          " 
  อําเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูปัญญากิตติคุณ  
    

๗๕๐             พระอธิการประยูร   วัดบ้านชาด   ตําบลนาสะไมย์   "          " 
  อําเภอเมืองยโสธร   จังหวัดยโสธร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูปฏิภาณธรรมวิจิตร  
     

๗๕๑             พระอธิการไสว   วัดสมสะอาด   ตําบลน้ําคําใหญ่ "          " 
  อําเภอเมืองยโสธร   จังหวัดยโสธร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครกูันตสีลพินิจ  
     

๗๕๒             พระอธิการวิชาญ   วัดโสกน้ําใส   ตําบลคําไผ่ "          " 
  อําเภอไทยเจริญ   จังหวัดยโสธร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูัญญาสารพินิต  
   

๗๕๓             พระอธิการวัชราภรณ์   วัดอรุณาราม   ตําบลผือฮี "          " 
  อําเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครภูัทรกิตติวัฒน์  
     

๗๕๔             พระอธิการประสงค์   วัดเหล่าตําแย   ตําบลกุดชุม "          " 
  อําเภอกุดชุม   จังหวัดยโสธร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูชิรธรรมวิมล  
   
   
   



๑๐๙ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๗๕๕            พระอธิการทองคํา   วัดผิผ่วน   ตําบลค้อวัง พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอค้อวัง   จังหวัดยโสธร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครสูุวรรณรัตนวรากร แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๗๕๖             พระอธิการเสถียร   วัดดอนมะยาง   ตําบลตาดทอง "          " 
  อําเภอเมืองยโสธร   จังหวัดยโสธร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระดิษฐ์วรโชติ  
     

๗๕๗             พระอธิการวิเชียร   วัดม่วงไข่   ตําบลกระจาย "          " 
  อําเภอปุาติ้ว   จังหวัดยโสธร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูชิรญาณวิมล  
     

๗๕๘              พระอธิการบุญมา   วัดดงยาง   ตําบลบากเรือ "          " 
  อําเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิโรจน์ปุญญาภิวัฒน์  
   

๗๕๙              พระมหาสมหมาย  ป.ธ. ๓   วัดธาตุบึงบอน    "          " 
  ตําบลบึงบอน   อําเภอยางชุมน้อย   จังหวัดศรีสะเกษ    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น  พระครูวิจิตรวีรานุวัฒน์  
     

๗๖๐             พระอธิการทองสุข   วัดบ้านเจี่ย   ตําบลทาม "          " 
  อําเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิมลสุวรรณธรรม  
     

๗๖๑             พระอธิการฤทธิ์   วัดโพธิ์ศรีหนองกก   ตําบลบัวหุ่ง    "          " 
  อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระสิทธิ์ธรรมรังษี  
   
   

 



๑๑๐ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๗๖๒              พระอธิการอุทัย   วัดหนองกิโล   ตําบลหนองครก พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครปูระภาสโสมคุณ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
     

๗๖๓              พระครูสังฆกิจพิมล  (ทวี)   วัดหนองทุ่ม   ตําบลพยุห์ "          " 
  อําเภอพยุห์   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิศาลพลธรรม  
    

๗๖๔              พระอธิการสุพรรณ   วัดระหาร   ตําบลกระหวัน "          " 
  อําเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูขันติธรรมกิจ  
    

๗๖๕              พระอธิการพรหมมา   วัดโพธิ์ศรีก้านเหลือง    "          " 
  ตําบลก้านเหลือง   อําเภออุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุจิตนันทวัฒน์  
   

๗๖๖              พระอธิการเสรี   วัดบ้านตลาด   ตําบลสําโรง   "          " 
  อําเภออุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครกูิตติปัญญาวุธ  
    

๗๖๗              พระอธิการเสถียร   วัดกระสังข์   ตําบลผักไหม "          " 
  อําเภอห้วยทับทัน   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร ์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุดมสีลสารคุณ  
    

๗๖๘              พระอธิการเสน   วัดปุาคําบอน   ตําบลโพนข่า "          " 
  อําเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูญาณประพัฒน์  
   
   
   



๑๑๑   
ที่ รายนาม  

๗๖๙             พระอธิการบัวลอย   วัดบ้านเพ็ก   ตําบลหนองหว้า พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเบญจลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครปูทุมกิตติคุณ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๗๗๐             พระอธิการบุญถิน   วัดปุาไผ่สามัคคี   ตําบลเสียว   "          " 
  อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูเวฬุวนาภิรม  
    

๗๗๑             พระใบฎีกา  ศุภกร   วัดศิริสว่าง   ตําบลหนองเชียงทูน "          " 
  อําเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูภาสโพธิวรคุณ  
   

๗๗๒             พระอธิการโกวิทย์   วัดพิมาย   ตําบลพิมาย "          " 
  อําเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครภูัทรนันทโกวิท  
    

๗๗๓             พระอธิการสัญญา   วัดดวนน้อย   ตําบลเมืองแคน "          " 
  อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูารกิจวิจารณ์  
    

๗๗๔             พระอธิการสมยศ   วัดนิคมศิลาราม   ตําบลหมากเขียบ "          " 
  อําเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครนูิคมขันติธรรม  
     

๗๗๕             พระอธิการประยูร   วัดหนองแคน   ตําบลบ่อแก้ว   "          " 
  อําเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูวาปีสิทธิคุณ  
   
   
   



๑๑๒ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๗๗๖             พระอธิการทองคํา   วัดบ้านโพธิ์   ตําบลคลีกลิ้ง พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอศิลาลาด   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครสูุวรรณโสมคุณ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

๗๗๗             พระครูปลัด  ทอน   วัดหนองปลาเข็ง   ตําบลโพธิ์ "          " 
  อําเภอโนนคูณ   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูชาครธรรมกิจ  
   

๗๗๘             พระอธิการสอน   วัดแสงใหญ่   ตําบลหนองแก้ว "          " 
  อําเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครฉูันทธรรมานุศาสก์  
    

๗๗๙             พระอธิการเสถียร   วัดโนนสําเริง   ตําบลหนองหญ้าลาด "          " 
  อําเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสถิตอุดมคุณ  
    

๗๘๐             พระอธิการซุย   วัดตะแบง   ตําบลห้วยตึ๊กชู "          " 
  อําเภอภูสิงห์   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครถูาวรโพธิวิมล  
     

๗๘๑             พระอธิการเพียรเลิศ   วัดหนองเหล็ก   ตําบลตาเกษ "          " 
  อําเภออุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูัครวิริยคุณ  
    

๗๘๒             พระอธิการพูน   วัดเขียนบูรพาราม   ตําบลห้วยเหนือ "          " 
  อําเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูบูรพาโพธิธรรม  
   
   
   



๑๑๓ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๗๘๓             พระอธิการสาน   วัดลําภู   ตําบลใจดี พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอขุขันธ์    จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูสุมนธรรมโชติ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
   

๗๘๔             พระอธิการจรุง   วัดไตรราษฎร์สามัคคี    ตําบลโพธิ์กระสังข์ "          " 
  อําเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูังวรวุฒิคุณ  
    

๗๘๕             พระอธิการบุญเลิศ   วัดปทุมวนาราม   ตําบลบ้านข่า "          " 
  อําเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูีรสุธรรมคุณ  
    

๗๘๖             พระอธิการเจริญ   วัดปทุมาราม   ตําบลโพนทอง "          " 
  อําเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูกิตติศาสนธรรม  
    

๗๘๗             พระอธิการทวีสุข  วัดราชกิจศิลาเหล็ก  ตําบลธาตุพนมเหนือ "          " 
  อําเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครวูิลาศศาสนสุนทร  
    

๗๘๘             พระปลัด  ขจร   วัดสามัคคีธรรม   ตําบลโคกสว่าง "          " 
  อําเภอปลาปาก   จังหวัดนครพนม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุดมวรรณคุณ  
    

๗๘๙             พระอธิการสุรศักดิ์   วัดสว่างโพธิ์ศรี   ตําบลบ้านแก้ง "          " 
  อําเภอนาแก   จังหวัดนครพนม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูรุณกิตติโสภณ  
   
   

     



๑๑๔ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๗๙๐             พระอธิการร่ืน   วัดศรีแก้วดารา   ตําบลหนองโพธิ์ พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอวังยาง   จังหวัดนครพนม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูปราโมชรัตนธาดา แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๗๙๑             พระอธิการเสียง   วัดโคกกุง   ตําบลโพธิ์ตาก    "          " 
  อําเภอเมืองนครพนม   จังหวัดนครพนม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุขุมกัลยาณวาที  
    

๗๙๒             พระอธิการคัญชัย   วัดศรีนครานุรักษ์   ตําบลหนองบ่อ "          " 
  อําเภอนาแก   จังหวัดนครพนม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูรัตนกิตติญาณ  
      

๗๙๓             พระอธิการหนูบาล   วัดศรีสะอาด   ตําบลน้ําก่ํา    "          " 
  อําเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูงคลธรรมนิมิต  
     

๗๙๔             พระอธิการเสรย   วัดภูหินเรือ   ตําบลศรีบุญเรือง "          " 
  อําเภอเมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุวัฒน์สีลคุณ  
    

๗๙๕             พระอธิการไหล   วัดโพธิ์ศรี   ตําบลดงหลวง "          " 
  อําเภอดงหลวง   จังหวัดมุกดาหาร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครบูวรโพธิสิริวัฒน์  
   

๗๙๖             พระอธิการวิรัตน์   วัดดอยสวรรค์   ตําบลห้วยไร่ "          " 
  อําเภอเมืองอํานาจเจริญ   จังหวัดอํานาจเจริญ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิรัตน์สมาจารย์  
   
   
     

 



 

๑๑๕ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๗๙๗              พระอธิการประสิทธิ์   วัดหนองไฮ   ตําบลหนองไฮ พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเสนางคนิคม   จังหวัดอํานาจเจริญ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครสูิทธิธรรมมงคล แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
      

๗๙๘             พระอธิการคงศักดิ์   วัดหนองมะแซว   ตําบลนาวัง "          " 
  อําเภอเมืองอํานาจเจริญ   จังหวัดอํานาจเจริญ    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูรัตนกัลยาณคุณ   
     

๗๙๙             พระครูสังฆรักษ์  บรรจง   วัดชะแงะ    "          " 
  ตําบลโพนเมืองน้อย   อําเภอหัวตะพาน   จังหวัดอํานาจเจริญ    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสารธรรมฉันทคุณ   
     

๘๐๐             พระอธิการประมวล   วัดหนองนกหอ     "          " 
  ตําบลดงมะยาง   อําเภอลืออํานาจ   จังหวัดอํานาจเจริญ    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูประภาสสารคุณ   
   

๘๐๑             พระอธิการภูมี   วัดเขายายเท่ียงเหนือ "          " 
  ตําบลคลองไผ่   อําเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา  (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูพิสุทธิ์มงคลการ  
    
     

๘๐๒             พระครูจีรวัฒน์   วัดโคกศรีสะเกษ   ตําบลนกออก "          " 
  อําเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิพัฒน์อิสรคุณ   
     

๘๐๓             พระครูใบฎีกา  หนูแก้ว   วัดบ้านใหม่ศรีสุข "          " 
  ตําบลหนองกราด   อําเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา  (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครวูิบูลศีลพรต   
   
   



๑๑๖ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๘๐๔             พระอธิการดาวน้อย   วัดคอนน้อย   ตําบลด่านคล้า พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูพิพิธขันติธรรม แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๘๐๕             พระครูสมุห์  อุบล   วัดปุาสถานีใหม่จันทึก    "          " 
  ตําบลจันทึก   อําเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสันติมโนดม   
     

๘๐๖             พระใบฎีกา  บุญนํา   วัดนามาบ "          " 
  ตําบลขามสะแกแสง   อําเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูปัญญาจันทคุณ   
    

๘๐๗             พระสมุห์  สมศักดิ์   วัดศรีมงคล   ตําบลหนองขาม "          " 
  อําเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุดมธรรมานันท์   
    

๘๐๘             พระอธิการชนก   วัดบ้านหิงห้อย   ตําบลหนองแวง "          " 
  อําเภอเทพารักษ์   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูอภาสสีลสังวร  
    

๘๐๙             พระอธิการสําเรียง   วัดพลกรัง   ตําบลพลกรัง "          " 
  อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูไพโรจน์พลากร   
      

๘๑๐             พระอธิการบุญสม   วัดใหม่หนองดุม   ตําบลสูงเนิน  "          " 
  อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูโสภิตสมาจารคุณ  
    
   
   



๑๑๗ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๘๑๑             พระอธิการโสภา   วัดหนองจะบก   ตําบลหนองตาดใหญ่ พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอสีดา   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครวูิชิตศุภการ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

๘๑๒             พระอธิการบุญค้ํา   วัดหนองแวง   ตําบลหนองหว้า "          " 
  อําเภอบัวลาย   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูสภิตปุญโญปถัมภ ์  
   

๘๑๓             พระอธิการประสิทธิ์   วัดโนนกระหาด   ตําบลนางรํา "          " 
  อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครบูวรสิทธิคุณ  
    
    

๘๑๔             พระอธิการบุญทัน   วัดประดู่งาม   ตําบลมาบตะโกเอน "          " 
  อําเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูรัตนปัญญาภิมณฑ์  
    

๘๑๕             พระอธิการประจักร์   วัดตาจ่ัน   ตําบลตาจ่ัน "          " 
  อําเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุทธิปุญญาคม  
     

๘๑๖             พระอธิการบรรพต   วัดดอนอีลุ่ม   ตําบลตลาดไทร "          " 
  อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครไูพโรจน์พุทธิคุณ  
    

๘๑๗             พระอธิการคําพอง   วัดหนองนกคู่   ตําบลท่าลาด "          " 
  อําเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสมัครธรรมวิบูล  
   
   



๑๑๘ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๘๑๘             พระอธิการไพศาล   วัดบ้านจาบ   ตําบลโนนแดง พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูโสภณปัญญาภิธาน แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
   

๘๑๙             พระอธิการพรมสี   วัดสระไผ่   ตําบลด่านช้าง "          " 
  อําเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูเวฬุสรารักษ์  
    
    

๘๒๐             พระอธิการประพันธ์ศักดิ์   วัดปุาเทสรังสี   ตําบลท่าเยี่ยม "          " 
  อําเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูวิสุทธิธรรมรัต  
    

๘๒๑             พระอธิการธีระพล   วัดธรรมจักรเสมาราม "          " 
  ตําบลเสมา   อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครธูรรมจักรเสมารักษ์  
    

๘๒๒             พระอธิการประชัน   วัดชีวาน   ตําบลชีวาน "          " 
  อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครโูสภณธรรมวิชิต  
    

๘๒๓             พระอธิการฉอ้อน   วัดดอนไพล   ตําบลท่าเยี่ยม "          " 
  อําเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิศาลบุญวัฒน์  
    

๘๒๔             พระอธิการมานพ   วัดห้วยทราย   ตําบลหนองบัวน้อย    "          " 
  อําเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูพิชัยวาลุกาธาร  
   

     



๑๑๙ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๘๒๕             พระอธิการยัง   วัดสีสุก   ตําบลดอนชมพู พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูวิสุทธิมงคลธรรม แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๘๒๖             พระอธิการขวาน   วัดโคกน้อย   ตําบลสายออ    "          " 
  อําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูงคลธรรมวัฒน์  
    

๘๒๗             พระอธิการเพชร   วัดโคกใบบัว   ตําบลโคกกระชาย "          " 
  อําเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูงคลวชิรญาณ  
      

๘๒๘             พระอธิการโกมล   วัดโนนศิลาทอง   ตําบลบ้านเจียง    "          " 
  อําเภอภักดีชุมพล   จังหวัดชัยภูมิ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระทุมชัยธรรม  
     

๘๒๙             พระสมุห์  พันธ์   วัดมณีรัตน์   ตําบลห้วยไร่ "          " 
  อําเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูรัตนธรรมาภิรัต  
    

๘๓๐             พระใบฎีกา  อดุลย์   วัดปุาซับทอง   ตําบลห้วยไร่ "          " 
  อําเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (ธ)     (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูอดุลย์วินยานุศาสก์  
   

๘๓๑             พระอธิการสน่ัน   วัดศาลาลอย   ตําบลบ้านเขว้า "          " 
  อําเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูาคมธรรมาวุธ  
   
   
     



๑๒๐ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๘๓๒             พระอธิการกล้า   วัดชนะจินดาราม   ตําบลบ้านขาม พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครปูระทีปธรรโมดม แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
     

๘๓๓            พระอธิการประหยัด   วัดท่าแขกวนาราม  "          " 
  ตําบลวังขมภู   อําเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ    (จร.ชท.) 
  เจา้อาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูอมรชัยวัฒน์  
     

๘๓๔             พระครูสังฆรักษ์  เอกชัย   วัดส้มปุอย    "          " 
  ตําบลหนองบัวบาน   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสิทธิชัยการ  
     

๘๓๕             พระปลัด  ภัทราวุธ   วัดสว่างแสงอรุณ    "          " 
  ตําบลช่องสามหมอ   อําเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูอรุณคุณาธาร  
     

๘๓๖             พระอธิการพนม   วัดสุนทริกา   ตําบลหนองคอนไทย "          " 
  อําเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครสูุนทรปัญญาภิมณฑ์  
   
๘๓๗             พระครูใบฎีกา  ธนวัฒน์   วัดเวฬุวัน   ตําบลทุ่งพระ "          " 

  อําเภอคอนสาร   จังหวัดชัยภูมิ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูเวฬุวันจันทรังษี  

   
๘๓๘             พระอธิการบุญทม   วัดธงทราย   ตําบลธาตุทอง "          " 

  อําเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูิจารธรรมทัศน์  

   
   
     



๑๒๑ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๘๓๙             พระอธิการเจริญ   วัดศรีสุนทร   ตําบลบุ่งคล้า พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูสุนทรจันทวิมล แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

๘๔๐             พระอธิการสุนันท์   วัดโปุงขุนเพชร   ตําบลโปุงนก "          " 
  อําเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพัชรชยาภินันท์  
     

๘๔๑             พระอธิการอุดร   วัดบ้านภูเขาทอง   ตําบลโคกสะอาด "          " 
  อําเภอหนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูันติสุวรรณบรรพต  
     

๘๔๒             พระอธิการศิริ   วัดใหม่เจริญธรรม   ตําบลถ้ําวัวแดง "          " 
  อําเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
 เป็น   พระครูพิพัฒน์ชัยธรรม  
   

๘๔๓             พระอธิการบัวเรียน   วัดตาลนาแซง    "          " 
  ตําบลหนองนาแซง   อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุภัทรชัยธรรม  
     

๘๔๔             พระมหาสมภาร   ป.ธ. ๓  วัดบ้านเมืองแฝก    "          " 
  ตําบลเมืองแฝก   อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุตพัฒนธ ารง  
     

๘๔๕             พระอธิการอินทร์   วัดบ้านตาแผ้ว   ตําบลหลักเขต "          " 
  อําเภอเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุดมมงคลการ  
   
   
     



๑๒๒ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๘๔๖             พระครูสังฆรักษ์  วิเชียร   วัดอิสาณ   ตําบลในเมือง พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครวูชิรธรรมารม แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๘๔๗             พระอธิการเลิศ   วัดหนองพลวง   ตําบลลําดวน "          " 
  อําเภอกระสัง   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูบวรธรรมวัตร  
    

๘๔๘             พระอธิการแหลม   วัดปุาแก้วหนองแสง "          " 
  ตําบลโคกสะอาด   อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูรัตนวนานุรักษ์  
   

๘๔๙             พระอธิการเสรี   วัดเมืองโพธิ์   ตําบลเมืองโพธิ์ "          " 
  อําเภอห้วยราช   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูพธินคราภิรมย์  
     
     

๘๕๐             พระสมุห์  สันติ   วัดโคกสะอาด   ตําบลหนองตะครอง  "          " 
  อําเภอละหานทราย   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูผาสุกจิตตานุรักษ์  
     

๘๕๑             พระอธิการพรหมลิขิต   วัดปุาเทพพยัคฆภูมิ   "          " 
  ตําบลตาจง   อําเภอละหานทราย   จังหวัดบุรีรัมย์    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)   เป็น   พระครูวิบูลธรรมาภิวัฒน์  
     

๘๕๒             พระอธิการพิชัย   วัดหนองยายพิมพ์    "          " 
  ตําบลหนองยายพิมพ์   อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูวชิรปัญญาพิชัย  
   
   



๑๒๓ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๘๕๓             พระอธิการเป   วัดสายโท ๕  เหนือ   ตําบลจันทบเพชร พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอบ้านกรวด   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครมูงคลเปมคุณ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 

๘๕๔             พระอธิการสุชาติ   วัดหนองปรือ   ตําบลบึงเจริญ "          " 
  อําเภอบ้านกรวด   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูถิตบุญญาธร  
   

๘๕๕             พระอธิการธีรศักดิ์ชัย   วัดทุ่งชะมด   ตําบลหนองเต็ง "          " 
  อําเภอกระสัง   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูกิตติธีรธรรม  
     
     

๘๕๖             พระอธิการสมบูรณ์   วัดหนองตาบุญ   ตําบลบุโพธิ์ "          " 
  อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูุดมบุญสาร  
     

๘๕๗             พระอธิการกว้าง   วัดโคกศรี   ตําบลนาโพธิ์ "          " 
  อําเภอนาโพธิ์   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิศาลปัญญาทัศน์  
     

๘๕๘             พระครูสมุห์  บุญส่ง   วัดบ้านปลาย   ตําบลกันทรารมย์ "          " 
  อําเภอกระสัง   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)     (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิศาลวัฒนคุณ  
    

๘๕๙             พระอธิการนึก   วัดวงษ์วารี   ตําบลมะเฟือง "          " 
  อําเภอพุทไธสง   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูพิจารธรรมโฆษ  
   
   
   



๑๒๔ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๘๖๐             พระใบฎีกา  สัญญา   วัดโนนสวรรค์   ตําบลวังเหนือ พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอบ้านด่าน   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เปน็    พระครูสุทธิธรรมาภินันท ์ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
   

๘๖๑             พระอธิการสมาน   วัดปุาบูรพา   ตําบลไทยเจริญ     "          " 
  อําเภอปะคํา   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์         (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพัชรบูรพาภิรมย์  
    
    

๘๖๒             พระอธิการจันดี   วัดโสภณวนารามปอแดง    "          " 
  ตําบลหัวฝาย   อําเภอแคนดง   จังหวัดบุรีรัมย์    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครโูสภณพนาภิรักษ์  
    

๘๖๓             พระอธิการหนุน   วัดสวัสดี   ตําบลกลันทา    "          " 
  อําเภอเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูสตถิธรรมพิมล  
     

๘๖๔             พระใบฎีกา  เหลื่อม   วัดโคกเจริญ   ตําบลจันดุม    "          " 
  อําเภอพลับพลาชัย   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสถิตวุฒิสาร  
     

๘๖๕             พระอธิการเทพ   วัดเกษมสุวรรณ   ตําบลหนองแวง "          " 
  อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์   จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูเกษมสุวรรณาภิรมย์  
    

๘๖๖             พระอธิการดี   วัดราษฎร์สามัคคี   ตําบลหนองอียอ "          " 
  อําเภอสนม   จังหวัดสุรินทร์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุนทรสีลานุยุต  
   
     



๑๒๕ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๘๖๗             พระอธิการชัยวัฒน์   วัดศรีสะอาด   ตําบลระเวียง พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอโนนนารายณ์   จังหวัดสุรินทร์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครปูัญญาจารพิมล แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
     

๘๖๘             พระอธิการโสภา   วัดอรัญญวารี   ตําบลกุดขาคีม   "          " 
  อําเภอรัตนบุรี   จังหวัดสุรินทร์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูอรัญสุนทรธรรม  
     

๘๖๙            พระอธิการวิเชียร   วัดบ้านโคกไทร   ตําบลบ้านจารย์    "          " 
  อําเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์        (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุธรรมพัชรคุณ  
    

๘๗๐             พระสมุห์  สุดใจ   วัดระกาไกรสร   ตําบลเพี้ยราม "          " 
  อําเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูกิตติจารุวรรณ  
     

๘๗๑             พระอธิการเสาร์   วัดจําปามณี   ตําบลเบิด "          " 
  อําเภอรัตนบุรี   จังหวัดสุรินทร์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครปูระภาตวีรคุณ  
     

๘๗๒            พระอธิการถวิล   วัดไพรษร   ตําบลขวาวใหญ่ "          " 
  อําเภอศีขรภูมิ   จังหวัดสุรินทร์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพิสณฑ์กิตติสาร  
   

๘๗๓            พระปลัด  กัมปนาท   วัดโพธิ์ศรีสะอาด    "          " 
  ตําบลหนองบัว   อําเภอท่าตูม   จังหวัดสุรินทร์    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุทธิชาครธรรม  
   
   
     



๑๒๖ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๘๗๔             พระอธิการพุทธ   วัดปุาอําปึล   ตําบลตากูก พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)       สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครไูพศาลกิจจาภิวัฒน์  แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

๘๗๕             พระอธิการกอง   วัดธรรมาวาส   ตําบลธาตุ "          " 
  อําเภอรัตนบุรี   จังหวัดสุรินทร์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูรัตนธรรมวิรุฬห์  
    

๘๗๖             พระสมุห์  สุธี   วัดนาสม   ตําบลเฉนียง   "          " 
  อําเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์        (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุเขตสมานธรรม  
     

๘๗๗             พระอธิการสําราญ   วัดบ้านสว่าง   ตําบลยาง "          " 
  อําเภอศีขรภูมิ   จังหวัดสุรินทร์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูอุทัยปุญญาภินันท์  
     

๘๗๘             พระอธิการอุทิศ   วัดโพธาราม   ตําบลบึง "          " 
  อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูสถิตโพธาภิรม  
   

๘๗๙             พระสมุห์  มนต์รัตน์   วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม "          " 
  ตําบลลําดวน   อําเภอลําดวน   จังหวัดสุรินทร์    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูโพธิสุวรรณรัตน์  
     
     

๘๘๐             พระอธิการดอน   วัดหนองเกาะ  ตําบลศรีสุข "          " 
  อําเภอสําโรงทาบ   จังหวัดสุรินทร์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูงคลสรานุรักษ์  
   
   



๑๒๗ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๘๘๑            พระสมุห์  พรศักดิ์   วัดแจ้ง   ตําบลประจันตคาม พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอประจันตคาม   จังหวัดปราจีนบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครโูอภาสปัญญาวัฒน์ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๘๘๒            พระอธิการไพบูลย์   วัดโคกสว่าง   ตําบลย่านรี "          " 
  อําเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูรุณจันทวงศ์  
     

๘๘๓             พระใบฎีกา  สํารวย   วัดศรีมงคล   ตําบลดงบัง "          " 
  อําเภอประจันตคาม   จังหวัดปราจีนบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูถิตคุณารักษ์  
     

๘๘๔             พระอธิการทองขาว   วัดโคกพนมดี   ตําบลโคกไทย "          " 
  อําเภอศรีมโหสถ   จังหวัดปราจีนบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุวรรณมงคลญาณ  
   

๘๘๕             พระสมุห์  สุทิน   วัดยายเม้าเตี้ย   ตําบลบางแตน "          " 
  อําเภอบ้านสร้าง   จังหวัดปราจีนบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครกูันตวรรณาภรณ์  
     

๘๘๖             พระอธิการอํานาจ   วัดคลองปลาดุกลาย "          " 
  ตําบลทุ่งโพธิ์   อําเภอนาดี   จังหวัดปราจีนบุรี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครสูิทธิจันทคุณ  
     

๘๘๗             พระปลัด  บรรจง   วัดศรีมงคล   ตําบลดงขี้เหล็ก    "          " 
  อําเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์        (จร.ชท.) 
  เป็น  พระครูกันตมงคลธรรม  
   
   
   



๑๒๘ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๘๘๘             พระอธิการตี๋   วัดธรรมารามประดิษฐ์   พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  ตําบลดงขี้เหล็ก   อําเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี    สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูวรธรรมาภิบาล แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
     

๘๘๙             พระอธิการสุ่ม   วัดใหม่ประชุมชน   ตําบลหนองโพรง "          " 
  อําเภอศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูงคลธรรมสโมธาน  
     
๘๙๐             พระครูสรพาจน์พิไล  (ชํานาญ)   ป.ธ. ๔  "          " 
  วัดปุาศรีถาวรนิมิต  ตําบลหนองแสง   อําเภอปากพลี    (จร.ชท.) 
 จังหวัดนครนายก   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)       
 เป็น    พระครูปิยสีลคุณ  
    
๘๙๑             พระครูสมุห์  ทองล้วน   วัดดอนเปร็ง   ตําบลพิกุลออก "          " 

  อําเภอบ้านนา   จังหวัดนครนายก   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุทธิสุวรรณคุณ  
     

๘๙๒             พระสมุห์  สมพิศ   วัดบ้านดง   ตําบลสาริกา "          " 
  อําเภอเมืองนครนายก   จังหวัดนครนายก   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์        (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูอดุลโพธิธรรม  
     

๘๙๓             พระปลัด  วรวุฒิ   วัดพรหมมหาจุฬามุนี  "          " 
  ตําบลดอนยอ   อําเภอเมืองนครนายก   จังหวัดนครนายก    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น  พระครโูสภณพรหมรังษี  
    

๘๙๔             พระอธิการอุลัย   วัดโคกกรวด   ตําบลหนองแสง "          " 
  อําเภอปากพลี   จังหวัดนครนายก   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์           (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูสภณธรรมสาร  
   
   



๑๒๙ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๘๙๕             พระอธิการประทวน   วัดบุญเขตร์   ตําบลศีรษะกระบือ พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอองครักษ์   จังหวัดนครนายก   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครสูุเขตบุญวัฒน์ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   
๘๙๖             พระอธิการนวิน   วัดโพธิ์   ตําบลบางสวน  "          " 
  อําเภอบางคล้า   จังหวัดฉะเชิงเทรา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์         (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูโพธิญาณวัฒน์  
   
๘๙๗             พระปลัด  ชูชาติ   วัดเทวารุทธาราม   ตําบลคลองเขื่อน "          " 

  อําเภอคลองเขื่อน   จังหวัดฉะเชิงเทรา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครภูัททปัญญาทร  
     

๘๙๘             พระครูสังฆรักษ์  ปฏิภาณ   วัดห้วยพลู "          " 
  ตําบลเกาะขนุน   อําเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูปรีชาธรรมวิมล  
     

๘๙๙             พระอธิการวันชัย   วัดจอมมณี   ตําบลเมืองเก่า "          " 
  อําเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูวชิรวีรธรรม  
    

๙๐๐             พระปลัด  พงษ์ศักดิ์   วัดเทพราชปวราราม    "          " 
  ตําบลเทพราช   อําเภอบ้านโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครสูุเทพประภาธร  
     

๙๐๑             พระอธิการบรรจง   วัดหนองสร้อยติ่ง    "          " 
  ตําบลหนองไม้แก่น   อําเภอแปลงยาว   จังหวัดฉะเชิงเทรา    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูวิสิฐกิตติสาร  
   
   
   



๑๓๐ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๙๐๒             พระอธิการสว่าง   วัดสะแกงาม   ตําบลดงน้อย พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอราชสาส์น   จังหวัดฉะเชิงเทรา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์         สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครโูอภาสสีลสุนทร แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
   
๙๐๓             พระอธิการปรีชา   วัดลาดบางกระเบน    "          " 

  ตําบลโพรงอากาศ   อําเภอบางน้ําเปร้ียว   จังหวัดฉะเชิงเทรา    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสถิตวรธรรมปคุณ  
     

๙๐๔             พระอธิการสนม   วัดเจริญสุข   ตําบลทัพราช "          " 
  อําเภอตาพระยา   จังหวัดสระแก้ว   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูปัญญาสิริโชติ   
     

๙๐๕             พระอธิการนิ่ม   วัดวังจั่น   ตําบลโคกปี่ฆ้อง "          " 
  อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูวินิตธรรมวัฒน์  
     

๙๐๖             พระปลัด  สงวน   วัดบะขมิ้นโคกสัมพันธ์ "          " 
  ตําบลโคกปี่ฆ้อง   อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุธรรมคุณสาร  
     

๙๐๗             พระอธิการคําสอน   วัดโคกสะพานขาว   ตําบลปุาไร่ "          " 
  อําเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแก้ว   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์        (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครโูกศลอรรถสาร  
     
๙๐๘             พระอธิการทอง   วัดดงยางประชาสรรค์   ตําบลเมืองไผ่ "          " 
  อําเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแก้ว   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูสุวรรณถิรคุณ  
   
   
   

 



๑๓๑ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๙๐๙             พระอธิการเอกนรินทร์   วัดทุ่งกบินทร์ พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  ตําบลวังใหม่   อําเภอวังสมบูรณ์   จังหวัดสระแก้ว    สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูอโศกสารกิจ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
     

๙๑๐             พระครูสมุห์  ชูด   วัดหน้าเขาเหมน   ตําบลช้างกลาง   "          " 
  อําเภอช้างกลาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูมงคลบุญเขต  
     

๙๑๑            พระใบฎีกา  วิทยา   วัดศิลาชลเขต   ตําบลเปลี่ยน    "          " 
  อําเภอสิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์        (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูชลธรรมวงศ์  
    

๙๑๒             พระอธิการคะนึง   วัดโบสถ์ธาราวดี   ตําบลเกาะทวด "          " 
  อําเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพินิจธรรโมภาส  
     

๙๑๓             พระปลัด  ถาวร   วัดคลองเหลง   ตําบลควนทอง "          " 
  อําเภอขนอม   จังหวัดนครศรีธรรมราช   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครถูาวรคุณาธาร  
     

๙๑๔            พระอธิการภูมิพัฒน์   วัดอู่ตะเภา   ตําบลทุ่งใหญ่ "          " 
  อําเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูจิตตาภิรม  
   

๙๑๕            พระใบฎีกา  จัด   วัดดอนอินทนิน   ตําบลนาหมอบุญ "          " 
  อําเภอจุฬาภรณ์   จังหวัดนครศรีธรรมราช   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูินทสันติคุณ  
   
   
     



๑๓๒ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๙๑๖             พระอธิการเอียด   วัดตาหมอ   ตําบลขุนทะเล พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอลานสกา   จังหวัดนครศรีธรรมราช   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครวูิสุทธิจารี แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   

๙๑๗             พระปลัด  ทนงศักดิ์    วัดมหาถูปาราม   "          " 
  ตําบลประสงค์   อําเภอท่าชนะ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครปูัญญาปยุต  
    

๙๑๘             พระอธิการเฉลียว   วัดรัตนธรรมาราม   ตําบลท่าข้าม   "          " 
  อําเภอพุนพิน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์        (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูโกวิทบุญวัฒน ์  
     

๙๑๙             พระใบฎีกา  สมิทธิ์   วัดสองแพรก   ตําบลไทรทอง    "          " 
  อําเภอชัยบุรี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครกูิตติธรรมชัย  
     

๙๒๐             พระครูสังฆรักษ์  เจียร   วัดเขากุมแป    "          " 
  ตําบลช้างขวา   อําเภอกาญจนดิษฐ์   จังหวัดสุราษฎร์ธานี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)   เป็น   พระครูสุมนต์ธรรมโฆษิต  
   

๙๒๑             พระอธิการสมจิตร   วัดศรีเวียง   ตําบลเวียง "          " 
  อําเภอไชยา   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูถิตปุญญเขต  
     
     

๙๒๒             พระอธิการชื่น   วัดเจริญประชาธรรม   "          " 
  ตําบลบ้านเสด็จ   อําเภอเคียนซา   จังหวัดสุราษฎร์ธานี    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูมงคลสมณกิจ  
   
   



๑๓๓ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๙๒๓            พระสมุห์  สมเดช   วัดในเหมือง   ตําบลนาขา พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เปน็   พระครอูุทัยธรรมธารี แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
   (จร.ชท.) 
   

๙๒๔            พระอธิการไสว   วัดแหลมลําภู   ตําบลวิสัยเหนือ "          " 
  อําเภอเมืองชุมพร   จังหวัดชุมพร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูเกษมธรรมชัย  
     

๙๒๕             พระครูธรรมธร  พาสิทธิ์   วัดมงคลวราราม   ตําบลสาคู    "          " 
  อําเภอถลาง   จังหวัดภูเก็ต   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูัทธาวราภิยุต  
     

๙๒๖             พระปลัด  เสนอ   วัดกาญจนบริรักษ์   ตําบลเขาขาว "          " 
  อําเภอห้วยยอด   จังหวัดตรัง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูกาญจนานุรักษ์  
   

๙๒๗             พระสมุห์  บรรทัด   วัดศรีสุวรรณาราม "          " 
  ตําบลนาท่ามใต้   อําเภอเมืองตรัง   จังหวัดตรัง (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุวรรณสิริโสภณ  
     

๙๒๘             พระครูใบฎีกา  เหลี้ยม   วัดราษฎร์รังสรรค์ "          " 
  ตําบลวังมะปรางเหนือ   อําเภอวังวิเศษ   จังหวัดตรัง (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครมูงคลวรากร  
     

๙๒๙             พระมหาศุภชัย  ป.ธ. ๓   วัดบ้านเตรียม    "          " 
  ตําบลคุระ   อําเภอคุระบุรี   จังหวัดพังงา    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูสุนทรธรรมพินิจ  
   
   
   

 



๑๓๔ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๙๓๐             พระอธิการหีด   วัดอินทนิน   ตําบลทุ่งมะพร้าว พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอท้ายเหมือง   จังหวัดพังงา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครสูีลมงคล แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
     

๙๓๑             พระครูเคลื่อน   วัดใหม่   ตําบลบ่อดาน    "          " 
  อําเภอสทิงพระ   จังหวัดสงขลา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูุนทรธรรมชัย  
     
๙๓๒             พระอธิการเคลื่อม   วัดเลียบ   ตําบลบ่อยาง "          " 
  อําเภอเมืองสงขลา   จังหวัดสงขลา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
 เป็น    พระครูนพกิจโกศล  
    
๙๓๓             พระใบฎีกา  สงบ   วัดบางทีง   ตําบลบางเหรียง "          " 

  อําเภอควนเนียง   จังหวัดสงขลา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครสูันติวิริยคุณ  
     

๙๓๔             พระสมุห์  สวัสดิ์   วัดเนินพิจิตร   ตําบลพิจิตร "          " 
  อําเภอนาหม่อม   จังหวัดสงขลา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูโสตถิธาดา  
     

๙๓๕             พระครูจิรานุวัตร   วัดศรีสว่างวงศ์   ตําบลหาดใหญ่   "          " 
  อําเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น  พระครูมงคลถิรวัตร  
    

๙๓๖             พระครใูบฎีกา  สมัคร   วัดปริก   ตําบลลําไพล "          " 
  อําเภอเทพา   จังหวัดสงขลา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์      (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครวูีรธรรมวัตร  
   
   
   



๑๓๕ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๙๓๗             พระปลัด  กล้าย   วัดถ้ําตลอด   ตําบลเขาแดง  พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอสะบ้าย้อย   จังหวัดสงขลา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครญูาณโกศล แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
    (จร.ชท.) 
   
๙๓๘             พระสมุห์  วิสุทธิ์   วัดปลักชะเมา   ตําบลฉาง   "          " 
  อําเภอนาทวี   จังหวัดสงขลา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสุขวิหารคุณ  
   
๙๓๙             พระอธิการคลี่   วัดเสรีสามัคคีธรรม   ตําบลท่าชะมวง "          " 

  อําเภอรัตภูมิ   จังหวัดสงขลา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครมูงคลสีลากร  
     

๙๔๐             พระอธิการชู   วัดหัวระวะ   ตําบลระวะ  "          " 
  อําเภอระโนด   จังหวัดสงขลา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูัครมงคล  
     

๙๔๑             พระครูเอียด   วัดขันประชาสรรค์   ตําบลชุมพล "          " 
  อําเภอศรีนครินทร์   จังหวัดพัทลุง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูอาคมสิทธิเวช  
    

๙๔๒             พระสมุห์  นฤสรณ์   วัดท่าโกวนาราม   ตําบลเกาะเต่า "          " 
  อําเภอปุาพะยอม   จังหวัดพัทลุง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูประสาธน์ศีลคุณ  
     

๙๔๓             พระปลัด  ฉ้อง   วัดสุวรรณประดิษฐาราม    "          " 
  ตําบลเขาชัยสน   อําเภอเขาชัยสน   จังหวัดพัทลุง    (จร.ชท.) 
  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูอุดมสุวรรณสถิต  
   
   
   



๑๓๖ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๙๔๔             พระครูชุม   วัดปากสระ   ตําบลปันแต พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอควนขนุน   จังหวัดพัทลุง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครูเตชมงคล แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
   
๙๔๕             พระครูธรรมธร  นิพนธ์   วัดลอน   ตําบลโคกสัก "          " 

  อําเภอบางแก้ว   จังหวัดพัทลุง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูรังสีธรรมโสภิต  
     

๙๔๖             พระครูสมุห์  ช่อง   วัดโตนด   ตําบลนาปะขอ "          " 
  อําเภอบางแก้ว   จังหวัดพัทลุง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูปิยธรรมาภรณ์   
     

๙๔๗             พระปลัด  ประดิษฐ์   วัดควนนางพิมพ์   ตําบลฝาละมี "          " 
  อําเภอปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูสถิตนรธรรม  
     

๙๔๘             พระปลัด  สมใจ   วัดปุาบาก   ตําบลทุ่งนารี "          " 
  อําเภอปุาบอน   จังหวัดพัทลุง   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูพนาภิรัต  
     

๙๔๙             พระครูสมุห์  คลาย   วัดเขาน้อย   ตําบลควนโพธิ์ "          " 
  อําเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูดุลคีรีธรรม  
     
๙๕๐             พระใบฎีกา  ธเนศ   วัดอัมพวนาราม   ตําบลเมาะมาวี "          " 
  อําเภอยะรัง   จังหวัดปัตตานี   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น    พระครูวิสารธรรมปยุต  
   
   
   

 



๑๓๗ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๙๕๑              พระปลัด  วันชัย   วัดพุทธมงคล   ตําบลอัยเยอร์เวง พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเบตง   จังหวัดยะลา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครวูิชิตพุทธิคุณ แฉกสีนํ้าเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
     

๙๕๒             พระครูใบฎีกา  นิตย์  วัดรังสิตาวาส   ตําบลท่าธง "          " 
  อําเภอรามัน   จังหวัดยะลา   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครูรังสิตธรรมคุณ  
    

๙๕๓             พระอธิการเผ่า   วัดพระพุทธ   ตําบลพร่อน "          " 
  อําเภอตากใบ   จังหวัดนราธิวาส   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.ชท.) 
  เป็น   พระครอูนันตพุทธคุณ  
    

๙๕๔             พระครูสังฆรักษ์  ทองหล่อ   วัดคลองเกตุ     พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  ตําบลคลองเกตุ   อําเภอโคกสําโรง   จังหวัดลพบุรี    ใจกลางแพรสีเขียว  
  รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครโูสภณกิจจานุกูล ปักดิ้น   (รจร.) 
   

๙๕๕             พระสุรัตน์    วัดพระแก้ว   ตําบลแพรกศรีราชา   "          " 
  อําเภอสรรคบุรี   จังหวัดชัยนาท   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.) 
  เป็น   พระครวูิจิตรชยาทร  
    

๙๕๖             พระปลัด  ยงยุทธ์   วัดวังม้า   ตําบลวังม้า "          " 
  อําเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.) 
  เป็น    พระครูนิรมิตกิจจาทร  
    

๙๕๗             พระเทวา   วัดปุาธารทอง   ตําบลนิคมพัฒนา "          " 
  อําเภอบางระกํา   จังหวัดพิษณุโลก   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (ธ) (รจร.) 
  เป็น   พระครูสุวรรณสุนทร  
   
   
   



๑๓๘ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๙๕๘             พระวันชัย   วัดเชียงทอง   ตําบลระแหง  พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ใจกลางแพรสีเขียว  
  เป็น   พระครโูฆษิตธุราทร ปักดิ้น    
   (รจร.) 
   

๙๕๙             พระครูสง่า   วัดบ้านเหมี้ยง   ตําบลนาครัว   "          " 
  อําเภอแม่ทะ   จังหวัดลําปาง   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์    (รจร.) 
  เป็น   พระครสูุทัศนประภาส   
    

๙๖๐             พระทวี   วัดใหม่บ้านบอน   ตําบลปง "          " 
  อําเภอปง   จังหวัดพะเยา   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.) 
  เป็น   พระครปูระพัฒน์อรรถากร  
   

๙๖๑             พระมหาวินิจ   ป.ธ. ๕   พธ.บ.   วัดเจดีย์งาม "          " 
  ตําบลเวียง   อําเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (รจร.) 
  เป็น   พระครสูิริเจติยานุยุต  
    

๙๖๒             พระมหาประเวศ   ป.ธ. ๔   วัดข้าวแท่นหลวง "          " 
  ตําบลสันทรายหลวง   อําเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม่ (รจร.) 
  รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครบูัณฑิตปริยัตยาทร  
    

๙๖๓             พระครูปลัด  อาทิตย์   วัดศรีทรายมูล   ตําบลหนองจ๊อม   "          " 
  อําเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม่   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.) 
  เป็น   พระครูอุทัยธรรมานุการ  
     

๙๖๔             พระมหารังสรรค์   ป.ธ. ๔   พธ.บ.   วัดบ้านโฮ่งหลวง "          " 
  ตําบลบ้านโฮ่ง   อําเภอบ้านโฮ่ง   จังหวัดลําพูน    (รจร.) 
  รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครปูริยัติรังสรรค์  
   
   
   



๑๓๙ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๙๖๕             พระสมบัติ   วัดอัมพวัน   ตําบลท่าบ่อ  พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอท่าบ่อ   จังหวัดหนองคาย   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ใจกลางแพรสีเขียว  
  เป็น   พระครกูัลยาณธรรมานุกูล ปักดิ้น    
    (รจร.) 
   

๙๖๖             พระสวัสดิ์   วัดปุาใต้   ตําบลเชียงคาน "          " 
  อําเภอเชียงคาน   จังหวัดเลย   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.) 
  เป็น   พระครโูสภณญาณวิสุทธิ์  
   

๙๖๗             พระปลัด  วิชิต   วัดหนองบัวสร้าง   ตําบลอุ่มจาน "          " 
  อําเภอกุสุมาลย์   จังหวัดสกลนคร   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.) 
  เป็น   พระครสูกลกิตติสาร  
    

๙๖๘             พระบุญเลิศ   วัดพัฒนาราม   ตําบลดอนดั่ง "          " 
  อําเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.) 
  เป็น   พระครอูัครพัฒนาทร  
    

๙๖๙             พระสมุห์  จรัส   วัดเกาะแก้ว   ตําบลหนองบัว "          " 
  อําเภอบ้านฝาง   จังหวัดขอนแก่น   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.) 
  เป็น   พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์  
     

๙๗๐             พระคําปวน   วัดกลางเชียงยืน   ตําบลเชียงยืน "          " 
  อําเภอเชียงยืน   จังหวัดมหาสารคาม   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.) 
  เป็น   พระครวูิบูลอาภากร  
    

๙๗๑             พระไพจิตร   วัดกลางอุดมวารี   ตําบลนาโก "          " 
  อําเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธ์ุ   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.) 
  เป็น   พระครูสังวรจิตตานุรักษ์  
   
   
   



๑๔๐ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๙๗๒             พระสกล   วัดหนองไผ่   ตําบลหนองไผ่ พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอธวัชบุรี   จังหวัดร้อยเอ็ด   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ใจกลางแพรสีเขียว 
  เป็น   พระครูธวัชอินทวงศ์ ปักดิ้น   
   (รจร.) 
   

๙๗๓             พระมหาชอบ   ป.ธ. ๕   วัดพิชโสภาราม    "          " 
  ตําบลแก้งเหนือ   อําเภอเขมราฐ   จังหวัดอุบลราชธานี     (รจร.) 
  รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครสูิริภาวนาภิรม  
    

๙๗๔             พระใบฎีกา  เสถียร   วัดหนองนาเวียง   ตําบลคูบ "          " 
  อําเภอน้ําเกลี้ยง   จังหวัดศรีสะเกษ   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (รจร.) 
  เป็น   พระครวูาปีเขมากร  
    

๙๗๕             พระกินเรศ   วัดธาตุมหาชัย   ตําบลมหาชัย "          " 
  อําเภอปลาปาก   จังหวัดนครพนม   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (รจร.) 
  เป็น   พระครูกัลยาณธรรมวิจิตร  
    

๙๗๖             พระครูใบฎีกา  สราวุธ   วัดกกต้อง   ตําบลในเมือง "          " 
  อําเภอเมืองนครพนม   จังหวัดนครพนม   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (รจร.) 
  เป็น   พระครูสารธรรมวิจิตร  
    

๙๗๗             พระสมาน   วัดโนนแปะ   ตําบลดอน "          " 
  อําเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (รจร.) 
  เป็น   พระครูสุกิจวุฒิโสภณ  
    

๙๗๘             พระประดิษฐ์   วัดคลองแคเหนือ   ตําบลโนนเมืองพัฒนา "          " 
  อําเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (รจร.) 
  เป็น   พระครสูถิตกิตติสาร  
   
   

     



๑๔๑ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๙๗๙             พระนิ่ม   วัดใหญ่สุขัง   ตําบลตะคุ    พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  อําเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ใจกลางแพรสีเขียว 
  เป็น   พระครูนิมิตพัฒนาทร ปักดิ้น   
    (รจร.) 
   

๙๘๐             พระครูนิมิต   วัดอินทร์ประชาราษฎร์   ตําบลวังดาล    "          " 
  อําเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (รจร.) 
  เป็น   พระครวูิบูลประชานุกิจ  
    

๙๘๑             พระปลัด  สุริภัตร์   วัดบางหยี   ตําบลบางกล่ํา "          " 
  อําเภอบางกล่ํา   จังหวัดสงขลา   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (รจร.) 
  เป็น   พระครปูคุณสังฆกิจ  
      

๙๘๒             พระครูสังฆรักษ์  บุญเลิศ   วัดโลการาม    "          " 
  ตําบลสทิงหม้อ   อําเภอสิงหนคร   จังหวัดสงขลา     (รจร.) 
  รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครอูาทรวรานุกิจ  
     

๙๘๓             พระอินแก้ว   วัดสะพานไม้แก่น   ตําบลสะพานไม้แก่น "          " 
  อําเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (รจร.) 
  เป็น   พระครูอุปถัมภ์สารคุณ  
    

๙๘๔             พระมหาบุญเลี้ยง   ป.ธ. ๔   ศน.ม.   วัดใหม่ทองเสน พัดพุดตาน 
  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร พื้นแพรแดงล้วน  ปักดิ้น 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูอาทรปุญญกิจ (ผจร.) 
   

๙๘๕             พระครูวิบูลสรกิจ  (ทัศนัย)   ป.ธ. ๓   พธ.บ.   "          " 
  วัดบางน้ําชน   แขวงบุคคโล   เขตธนบุรี   กรุงเทพมหานคร     (ผจร.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูภัทรวรานุสิฐ  
   
   
     



๑๔๒ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๙๘๖             พระครูปลัด  พนม   วัดดวงแข   แขวงรองเมือง พัดพุดตาน 
  เขตปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) พื้นแพรแดงล้วน  ปักดิ้น 
  เป็น   พระครปูระพัฒน์เขมคุณ (ผจร.) 
     
     

๙๘๗            พระประพิศ   วัดเทวสุนทร   แขวงลาดยาว  "          " 
  เขตจตุจักร   กรุงเทพมหานคร   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ผจร.) 
  เป็น   พระครวูิภัชสุนทรกิจ  
     

๙๘๘             พระครูวิสาลสรนาท  (สามารถ)   วัดอุทัยธาราม    "          " 
  แขวงบางกะปิ   เขตห้วยขวาง   กรุงเทพมหานคร     (ผจร.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูอุทัยธรรมานุกูล  
     

๙๘๙             พระปลัด  สมพงษ์   วัดแสนสุข   แขวงมีนบุรี "          " 
  เขตมีนบุรี   กรุงเทพมหานคร   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ผจร.) 
  เป็น   พระครสูุนทรกิจจานุวัตร  
     

๙๙๐             พระครูวิสิฐสรคุณ   (สว่าง)   วัดทุ่งเศรษฐี    "          " 
  แขวงดอกไม้   เขตประเวศ   กรุงเทพมหานคร     (ผจร.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูศาสนกิจจานุกูล  
   
๙๙๑             พระมหาสังวาลย์   ป.ธ. ๔   วัดบางรักใหญ่   "          " 

  ตําบลบางรักใหญ่   อําเภอบางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี  (ผจร.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครนูนทกิจจานุกูล  

   
๙๙๒             พระครูใบฎีกา  ชาลี   วัดหัวช้าง   ตําบลท่าศาลา "          " 

  อําเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร ์  (ผจร.) 
  เป็น   พระครอูนุวัตรกิจจาทร  

   
   
     



๑๔๓ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๙๙๓             พระจีระพล   วัดวารินบุญญาวาส   ตําบลท่าดินดํา พัดพุดตาน 
  อําเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) พื้นแพรแดงล้วน  ปักดิ้น 
  เป็น   พระครูพลญาณวิสุทธิ์ (ผจร.) 
     
   

๙๙๔             พระครูปลัด  บรรยาย   วัดสัตหีบ   ตําบลสัตหีบ "          " 
  อําเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ผจร.) 
  เป็น   พระครวูิธานธรรมานุยุต  
     

๙๙๕             พระก่อเกียรติ   วัดพิชัยพัฒนาราม   ตําบลสองพี่น้อง "          " 
  อําเภอท่าใหม่   จังหวัดจันทบุรี   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)  (ผจร.) 
  เป็น   พระครกูิตติธรรมสาร  
     

๙๙๖             พระครสูังฆรักษ์  ไพศาล   วัดท่ากระบือ   ตําบลบางยาง "          " 
  อําเภอกระทุ่มแบน   จังหวัดสมุทรสาคร   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ผจร.) 
 เป็น   พระครสูาครสิทธิวัฒน์  
   

๙๙๗             พระครูสังฆรักษ์   ประทีป   วัดเนรัญชราราม   ตําบลชะอํา "          " 
  อําเภอชะอํา   จังหวัดเพชรบุรี   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (ธ)  (ผจร.) 
  เปน็   พระครูประทีปวัชราภรณ์  
     

๙๙๘             พระวิเชียร   วัดเขื่อนเพชร   ตําบลท่าคอย "          " 
  อําเภอท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ผจร.) 
  เป็น    พระครูอนุวัตรวัชรวงศ์  
     

๙๙๙             พระครูปลัด  เจริญ   วัดตะโหนดราย   ตําบลบางกระบือ "          " 
  อําเภอบางคนที   จังหวัดสมุทรสงคราม   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (ผจร.) 
  เป็น   พระครอูมรสมุทรกิจ  
   
   
     



๑๔๔ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๐๐๐             พระปลัด  บุญเทอด   วัดเขาเต่า   ตําบลหนองแก พัดพุดตาน 
  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ) พื้นแพรแดงล้วน  ปักดิ้น 
  เป็น   พระครบูุญญาภิราม (ผจร.) 
    
   

๑๐๐๑             พระมหาโยธิน   ป.ธ. ๓   พธ.บ.   วัดแสงสวรรค์ "          " 
  ตําบลชุมแสง   อําเภอชุมแสง   จังหวัดนครสวรรค์    (ผจร.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูนิสัยสุตาทร  
    

๑๐๐๒             พระปลัด  มนัส   วัดโคกเดื่อ   ตําบลโคกเดื่อ "          " 
  อําเภอไพศาลี   จังหวัดนครสวรรค์   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ผจร.) 
  เป็น   พระครนูิกรสิกขการ  
   

๑๐๐๓             พระครูสังฆรักษ์  ทรงเกียรติ์   วัดสังฆมงคล "          " 
  ตําบลหนองปลิง   อําเภอเมืองนครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์  (ผจร.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)   เป็น   พระครูกิตติคุณาธาร  
     

๑๐๐๔             พระครูสมุห์  มาศ   วัดบาง   ตําบลในเมือง "          " 
  อําเภอเมืองกําแพงเพชร   จังหวัดกําแพงเพชร  (ผจร.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครสูาทรวชิรานุรักษ์  
     

๑๐๐๕             พระใบฎีกา  เอนก   วัดจันทร์ตะวันออก   ตําบลวัดจันทร์ "          " 
  อําเภอเมืองพิษณุโลก   จังหวัดพิษณุโลก   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ผจร.) 
  เป็น   พระครูพิพิธพัฒนานุยุต  
     

๑๐๐๖             พระสมุห์  เสงี่ยม   วัดเทิงเสาหิน   ตําบลเวียง "          " 
  อําเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)  (ผจร.) 
  เป็น   พระครูชินวรคุณ  
   
   
   



๑๔๕ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๐๐๗             พระสุรินทร์   วัดท่ากระบือ   ตําบลภูผาม่าน พัดพุดตาน 
  อําเภอภูผาม่าน   จังหวัดขอนแก่น   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ พื้นแพรแดงล้วน  ปักดิ้น 
  เป็น   พระครนูันทพัฒนานุกิจ (ผจร.) 
    
   

๑๐๐๘             พระสุรัช   วัดบุญบาลประดิษฐ์   ตําบลชุมแพ "          " 
  อําเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ผจร.) 
  เป็น   พระครวูีรกิจจานุกูล  
   

๑๐๐๙             พระปลัด  มงคล   วัดศิริพนปุญญาวาส   ตําบลดงเมืองแอม "          " 
  อําเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ผจร.) 
  เป็น   พระครูพิทักษ์กิจจานุกูล  
     

๑๐๑๐             พระบุญสาร   วัดจอมแจ้ง   ตําบลหนองกุงใหญ่ "          " 
  อําเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ผจร.) 
  เป็น   พระครูประดิษฐ์บุญโญภาส  
     

๑๐๑๑             พระมี   วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม   ตําบลเหนือเมือง "          " 
  อําเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)  (ผจร.) 
  เป็น   พระครสูุทธิเขมาจารย์  
     

๑๐๑๒             พระทองม้วน   วัดชัยอํานาจ   ตําบลนาใหญ่ "          " 
  อําเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ผจร.) 
  เป็น   พระครสูุวรรณชยานุกิจ  
    

๑๐๑๓             พระบุญสิน   วัดปุาขวัญเมือง   ตําบลขวัญเมือง "          " 
  อําเภอเสลภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)  (ผจร.) 
  เป็น    พระครูสุทธิศีลาจารย์     
   
   
   



๑๔๖ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๐๑๔             พระสมุห์  วิโรจน์   วัดไพรบึง   ตําบลไพรบึง พัดพุดตาน 
  อําเภอไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ พ้ืนแพรแดงล้วน  ปักดิ้น 
  เป็น    พระครูปภาสธรรมากร (ผจร.) 
   
   

๑๐๑๕             พระจันที   วัดหนองแคนใหญ่    ตําบลเมืองจันทร์     "          " 
  อําเภอเมืองจันทร์   จังหวัดศรีสะเกษ   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์     (ผจร.) 
  เป็น   พระครูมงคลธรรมานุการ  
    

๑๐๑๖             พระปลัด  สุรเทพ   วัดศิริวราวาส   ตําบลน้ําอ้อม    "          " 
  อําเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ผจร.) 
  เป็น   พระครูวิสุทธิ์ธรรมาภิรัต  
    

๑๐๑๗             พระปลัด  สวัสดิ์   วัดเชตวนาราม   ตําบลลือ      "          " 
  อําเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอํานาจเจริญ     (ผจร.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูปทีปธรรมานุยุต  
     

๑๐๑๘             พระมหาประสิทธิ์   ป.ธ. ๔   วัดสว่างวนาราม    "          " 
  ตําบลเสิงสาง   อําเภอเสิงสาง   จังหวัดนครราชสีมา  (ผจร.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครปูริยัติสิทธานุการ  
     

๑๐๑๙             พระมหาประเสริฐ   ป.ธ. ๔   พธ.บ.   วัดตะคร้อ "          " 
  ตําบลเมืองคง   อําเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา  (ผจร.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูปรยิัตยาคม  
    

๑๐๒๐             พระครูปลัด  นิพนธ์   วัดปุาหนองปลิง "          " 
  ตําบลไชยมงคล   อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา  (ผจร.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ธ)   เป็น   พระครูธรรมวรคุณ  
   
   
     



๑๔๗ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๐๒๑             พระภิชยพล   วัดพลับทอง   ตําบลเมืองพลับพลา พัดพุดตาน  
  อําเภอห้วยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ พื้นแพรแดงล้วน  ปักดิ้น 
  เป็น   พระครสูุวรรณสารานุกูล (ผจร.) 
     
     

๑๐๒๒             พระปลัด  พวง   วัดหนองขาม   ตําบลหนองระเวียง   "          " 
  อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (ผจร.) 
  เป็น    พระครูภัทรกิตยาภรณ์  
     

๑๐๒๓            พระปลัด  สมบัติ   วัดโพธิ์ทองเจริญ   ตําบลท่าช้าง    "          " 
  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดนครราชสีมา   (ผจร.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูพัชรโพธิคุณ  
    

๑๐๒๔             พระสุรชาติ   วัดสระสี่เหล่ียม   ตําบลโคกกระเบื้อง "          " 
  อําเภอบ้านเหลื่อม   จังหวัดนครราชสีมา   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ผจร.) 
  เป็น   พระครูปัญญาเตชคุณ  
     

๑๐๒๕             พระเหลือ   วัดพรมศิลาแตล   ตําบลแตล "          " 
  อําเภอศีขรภูมิ   จังหวัดสุรินทร์   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (ผจร.) 
  เป็น   พระครูพิศิษฏ์กิจจานุกิจ  
     

๑๐๒๖            พระมหาไพศาล   ป.ธ. ๓   พธ.บ.   วัดจันทร์ธาตุทาราม "          " 
  ตําบลท้องเนียน   อําเภอขนอม   จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผจร.) 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   เป็น   พระครูอนุรักษ์จันทคุณ  
   

๑๐๒๗            พระเฉลิมชัย   วัดโพธิการาม   ตําบลนาทุ่ง "          " 
  อําเภอเมืองชุมพร   จังหวัดชุมพร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (ธ) (ผจร.) 
  เป็น   พระครอูุชชัยธรรมสถิต  
   
   
     



๑๔๘ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๐๒๘             พระเสน่ห์   วัดโพธิเกษตร   ตําบลนาโพธิ์ พัดพุดตาน  
  อําเภอสวี   จังหวัดชุมพร   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   (ธ)   พื้นแพรแดงล้วน ปักดิ้น 
  เป็น   พระครูจันทปัญโญภาส (ผจร.) 
   
   
     
   
   

                                                                   ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

                                                                   ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ  ที่ขอรับพระราชทาน 
ตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ 
วันท่ี  ๕   ธันวาคม   พุทธศักราช   ๒๕๕๔ 

   

ที ่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 
  พระครูสัญญาบัตร   
   

๑             พระมหาสวัสดิ์   ป.ธ. ๕   พธ.บ.   วัดสังฆปทีป  พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่ 
  เวลส์   สหราชอาณาจักร   เป็น   พระครภูาวนาภิราม สีขาว  สลับสี  
   วงในตาดเหลือง  ปักดิ้น  
    (ทผจล.ชพ.วิ) 
   

๒              พระมหาบุญเริ่ม   ป.ธ. ๕   พธ.บ.    พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่สีเขียว           
  วัดไทยลอสแองเจลิส   รัฐแคลิฟอร์เนีย   สหรัฐอเมริกา    สลับสีเหลือง  แดง  น้ําเงิน 
  เป็น   พระครสูิริกิตติญาณวิเทศ แฉกสีม่วง กลีบสีแดง  ปักดิ้น 
    (ทผจล.ชพ.)  
   

๓              พระครูปลัด  สุทัศน์   วัดพุทธปทีป    พัดพุดตาน  
  ลอนดอน   สหราชอาณาจักร   เป็น   พระครภูาวนาวิธาน พื้นกํามะหยี ่ สีขาวล้วน  
   ปักดิ้น    
    (ทผจล.ชอ.วิ)  
   

๔             พระครปูลัด   พงษ์สุธี   วัดสยามมินทร์มังคลาราม   "          " 
  เมืองลินชิปปิง   ราชอาณาจักรสวีเดน    (ทผจล.ชอ.วิ) 
  เป็น   พระครูภาวนาวรสิทธิ   
     
๕             พระมหาสํารอง   ป.ธ. ๓  พธ.บ.   วัดพุทธาราม   พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่สีเขียว 
  เมืองวาลแวกซ์   ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์    สลับสีเหลือง  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครสูุตพุทธิรัตน์ แฉกสีม่วง  กลีบสีแดง 
    ปักดิ้น  (ทผจล.ชอ.) 
   

๖             พระมหาสมยศ   ป.ธ. ๕   วัดพุทธาราม    "          " 
  รัฐเทนนิสซี่    สหรัฐอเมริกา    (ทผจล.ชอ.) 
  เป็น   พระครสูิริวรธรรมวิเทศ  
   
   



๒ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 
๗             พระมหาบุญมี   ป.ธ. ๔   ศน.บ.    พัดพุดตาน  พื้นกํามะหยี่สีเขียว 
  วัดสันติธรรม   รัฐจอเจีย   สหรัฐอเมริกา  (ธรรมยุต)   สลับสีเหลือง  แดง  เขียว 
  เป็น   พระครวูีรธรรมวิเทศ แฉกสีม่วง  กลีบสีแดง 
    ปักดิ้น   
  (ทผจล.ชอ.) 
   

๘             พระมหาปสัณห์   ป.ธ. ๔   วัดพระมหาชนก "          " 
  รัฐจอร์เจีย   สหรัฐอเมริกา   เป็น   พระครูปิยธรรมวิเทศ (ทผจล.ชอ.) 
    
     
๙             พระอธิการรัศมี   วัดพุทธางกูร   รัฐวอชิงตัน      "          " 
  สหรัฐอเมริกา   เป็น   พระครูวิเทศธรรมปภา (ทผจล.ชอ.) 
     
     

๑๐             พระครูสมุห์  บุญเกื้อ    วัดบุญญาราม    พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
  สาธารณรัฐสิงคโปร์   เป็น   พระครูสถิตญาณธรรม สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  แฉกสีน้ําเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
   

๑๑             พระปลดั  ทองใบ   วัดมุนีอโนมคุณ    "          " 
  สาธารณรัฐสิงคโปร์   เป็น   พระครูนันทรัตนคุณ (จร.ชท.) 
    

๑๒             พระอธิการกุมารเวลู   วัดปัญจพุทธวิหาร "          " 
  สาธารณรัฐสิงคโปร์   เป็น   พระครูฉันทธรรมวัตร (จร.ชท.) 
    
      

 ๑๓            พระครูปลัด  โสภณ   วัดไทยอูบิน    "          " 
  สาธารณรัฐสิงคโปร์   เป็น   พระครูโสภิตธรรมานุรักษ์ (จร.ชท.) 
     
   

๑๔            พระครูสังฆรักษ์  เชียร   วัดจินดาราม    "          " 
 รัฐเคดาห์   มาเลเซีย   เป็น   พระครูวัชรจิตตาภิรม (จร.ชท.) 
   
   
   



๓ 
ที่ รายนาม พัดยศสมณศักดิ์ 

๑๕            พระปลัด  นุ้ย   วัดโพธิวิหาร   รัฐกลันตัน พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
 มาเลเซีย   เป็น   พระครูโพธิธรรมวัตร  สลับสีเขียว  แดง  เขียว 
  แฉกสีน้ําเงิน  ปักดิ้น 
  (จร.ชท.) 
   

๑๖            พระครูปลัด  วน   วัดพุทธไทยเชตวัน     พัดพุดตาน  พื้นแพรแดง 
 รัฐเซลังงอร์   มาเลเซีย   เป็น   พระครูประทีปปัญญานุยุต    ใจกลางแพรสีเขียว  ปักดิ้น   
   
  (รจร.) 
   

   

                                                                      ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
                                                                      ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 
 

 


