
 
 
 

   
 
 
ประกาศมหาเถรสมาคม  

   เรื่อง   เลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ  
  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ 

  วันที่   ๕   ธันวาคม   พุทธศักราช   ๒๕๕๔ 
           ********* 
  ในการประชมุมหาเถรสมาคม  ครั้งที่  ๒๕/๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 
ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนชั้นพระครูสัญญาบัตร   ผู้ดํารงตําแหน่งพระสังฆาธิการบริหารกิจการคณะสงฆ์                  
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  วันที่  ๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๔  
จํานวน  ๘๔๔  รูป   ดังมรีายนามต่อไปนี้ 

๑.  พระครูเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   ชั้นเอก       

๑.  พระครูวทิิตสุตคุณ  (บุญมี  ป.ธ. ๔)    วัดนวลนรดิศ วรวิหาร  แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพมหานคร 

๒.  พระครูสิทธิญาณประยุต  (เชาว์)    วัดวิเวกวายพุัด   ตําบลคลองจิก   
อําเภอบางปะอิน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓.  พระครูพศิาลจริยาภิรม  (สุรศักด์ิ ป.ธ. ๕)    วัดประดู่   ตําบลประดู่   
    อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 
๔.  พระครูปริยัติโกวทิ   (ราเชนทร์  ป.ธ. ๔ ,พธ.บ.,  ศน.ม.) วัดเจ็ดยอด   ตําบลเวียง 
    อําเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 
 

๒.  พระครูท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอ   ชั้นพิเศษ 

 
๕.  พระครูสิริภัทรกิจ  (สมศรี)      วัดหน้าพระลาน   ตําบลหน้าพระลาน 
          อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดสระบุรี 
๖.  พระครูวสุิทธิสังฆคุณ  (คาร)     วัดบูรพาหนองบวั   ตําบลวังแสง 
    อําเภอแกดํา   จังหวัดมหาสารคาม 
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๗.  พระครูอนิทสารโสภิต   (เคน)    วัดอินทาราม   ตําบลกาบิน 
    อําเภอกุดข้าวปุ้น   จังหวดัอุบลราชธานี  
๘.  พระครูสุเทพธรรมโชติ   (อิ้น)    วัดนิคมเทพา   ตําบลท่าม่วง 
    อําเภอเทพา    จังหวัดสงขลา 
 

๓.  พระครูเจ้าคณะอําเภอ   ชั้นพิเศษ 
 
๙.  พระครูสุวรรณศีลาธิคณุ  (ทองพูน)    วัดบ้านแพน   ตําบลสามกอ 
    อําเภอเสนา   จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
๑๐.  พระครวูิเชียรสรคุณ  (เพชร)    วัดไผ่หลิ่ว   ตําบลไผ่หลิ่ว 
    อําเภอดอนพุด   จังหวัดสระบุรี 
๑๑.  พระครอูรรคธรรมธารี   (บุญเลิศ)  ธ.    วัดถํ้าพรหมโลก   ตําบลหนองยายโต๊ะ 
    อําเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี 
๑๒.  พระครสุูปัญญาโกศล   (สมศักด์ิ)  ธ.    วัดดอนตูมกมลาวาส   ตําบลหนองบัว 
    อําเภอวัดสิงห์   จังหวัดชยันาท 
๑๓.  พระครสิูริปุญญาภวิฒัน์  (บุญสม)    วัดสําโรง   ตําบลวัดสําโรง 
    อําเภอนครชยัศรี   จังหวดันครปฐม 
๑๔.  พระครปัูญญาสัตติคุณ  (ณรงค์ศกัด์ิ) ธ.    วัดไพรสณฑ์รัตนาราม   ตําบลคลองน้ําไหล 
    อําเภอคลองลาน   จังหวดักําแพงเพชร 
๑๕.  พระครโูสภณวชิรากร   (สง่า)    วัดเนินสําราญ   ตําบลไทรงาม 
    อําเภอไทรงาม   จังหวดักาํแพงเพชร 
๑๖.  พระครโูพธิธรรมานรุักษ์   (นา)    วัดไผ่ท่าโพใต้   ตําบลไผ่ท่าโพ 
    อําเภอโพธิ์ประทับช้าง   จังหวัดพิจิตร 
๑๗.  พระครกูิตติพัชรคุณ   (สมเกียรติ)    วัดลาดแค   ตําบลลาดแค 
    อําเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๘.  พระครสุูมนวีรโสภิต   (เดชา)    วัดส่องแดด   ตําบลบ้านฝาย 
    อําเภอน้ําปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๙.  พระครอูุดมคณาภิรกัษ์   (สุทธิพงษ์  ป.ธ. ๔,  พธ.บ.) วัดอํามาตย์   ตําบลเวียง 
    อําเภอเทิง    จังหวัดเชียงราย 
๒๐.  พระครบูวรรัตนธรรม   (วริัตน์)    วัดสบสม   ตําบลเวียง 
    อําเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย 
๒๑.  พระครสุูนทรวิภาต   (สมบูรณ์)    วัดแสนทอง   ตําบลอมก๋อย   
    อําเภออมก๋อย   จังหวัดเชียงใหม ่
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๒๒.  พระครมูงคลญาณประยุต   (เลื่อน)    วัดสว่างอัมพวัน   ตําบลหนองหญ้าไซ    

อําเภอวังสามหมอ   จังหวัดอุดรธาน ี
๒๓.  พระครปูริยัติสารโสภิต   (วันชยั ป.ธ. ๓)  ธ.  วัดจันทรสามัคคี   ตําบลมีชัย   

อําเภอเมืองหนองคาย   จังหวัดหนองคาย  
๒๔.  พระครสุูวรรณโพธริตั   (บุญกอง)    วัดโพธิ์คํา   ตําบลนาหัวบ่อ 
    อาํเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร 
๒๕.  พระครสิูทธิสารสุนทร   (บุญกอง)    วัดสระทอง   ตําบลโนนสะอาด    
    อําเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น 
๒๖.  พระครศูรีนรินทรานวุัตร  (ชินะ  ป.ธ. ๖)    วัดวรินทราวาส   ตําบลหนองสิม 
    อําเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม 
๒๗.  พระครสีูสุราชคณารกัษ์  (สมเด็จ  ป.ธ. ๓,  พธ.บ.)  วัดยางสีสุราช   ตําบลยางสีสุราช    

อําเภอยางสสุีราช   จังหวัดมหาสารคาม 
๒๘.  พระครวูิชัยกิตติคุณ    (สัมฤทธิ์)    วัดสุวรรณมงคล   ตําบลคันธารราษฎร ์
    อําเภอกันทรวิชัย   จังหวดัมหาสารคาม 
๒๙.  พระครกูัลยาณทิวากร   (ทวิา)    วัดกัลยาณบริหาร   ตําบลสหัสขันธ์ 
    อําเภอสหัสขันธ์   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๓๐.  พระครปัูญญาวราวธุ  (หนูพลอย)  ธ.    วัดดอนประชาอุทศิ   ตําบลหลุบ 
    อําเภอเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ ์
๓๑.  พระครวูิจิตรปัญญาภรณ์   (ลิขิต  ป.ธ. ๓, ศน.บ.)  ธ. วัดศรีรัตน์   ตําบลสีแก้ว 
    อําเภอเมืองรอ้ยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด 
๓๒.  พระครเูมตตาวรคุณ  (พรมมา)    วัดโนนสนาม   ตําบลนาเกษม 
    อําเภอทุ่งศรอีุดม   จังหวัดอุบลราชธานี 
๓๓.  พระครอูนุรักษ์วรดิตถ์  (จินดา  ป.ธ.๔)    วัดสิงห์ท่า   ตําบลในเมือง 
    อําเภอเมืองยโสธร   จังหวดัยโสธร 
๓๔.  พระครปูริยัติคณาภริักษ์  (ผุดผ่อง ป.ธ. ๔ ,พธ.บ.)  วัดสว่าง   ตําบลกุดน้ําใส    
    อําเภอค้อวัง   จังหวัดยโสธร 
๓๕.  พระครสิูริคณาภิรกัษ์   (หนูพูน ป.ธ. ๔,พธ.บ.)  วัดโนนติ้ว   ตําบลโนนคูณ 
    อําเภอยางชมุน้อย   จังหวัดศรีสะเกษ 
๓๖.  พระครปิูยคามเขตคณาภิรักษ์  (จินดา ป.ธ. ๔,  ศน.บ.) วัดปทุมาราม   ตําบลนาแข 
    อําเภอบ้านแพง   จังหวัดนครพนม 
๓๗.  พระครถูาวรกิจจารกัษ์   (คง)    วัดใหญ่สูงเนิน   ตําบลสูงเนิน 
    อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา 
๓๘.  พระครโูอภาสวริยิานุวัตร   (จํารสั)    วัดบ้านโคกหนองแวง   ตําบลโนนตาเถร 
    อําเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
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๓๙.  พระครอูรรถธรรมโกศล   (สุนทร)    วัดบึงบริบูรณ์   ตําบลตาเนิน 
    อําเภอเนินสง่า   จังหวัดชัยภูม ิ
๔๐.  พระครสิูริคณารักษ์  (ผล)    วัดจําปา   ตําบลประโคนชัย 
    อําเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย ์
๔๑.  พระครสิูริปริยัติธาดา   (มานิตย์ ป.ธ. ๕)       วัดสว่างโพธิท์องวราราม   ตําบลทุ่งจังหัน   
    อําเภอโนนสุวรรณ   จังหวัดบุรีรัมย ์
๔๒.  พระครศูรีสุนทรสรกจิ  (เริงศักด์ิ ป.ธ. ๖, พธ.บ., Ph.D.)  วัดศรีรัตนาราม    ตําบลนอกเมือง 
    อําเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร ์
๔๓.   พระครูสิริพัฒนโสภณ   (เสริม)    วัดสง่างาม   ตําบลบางบริบูรณ์ 
    อําเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี 
๔๔.   พระครูวรเขตคณารักษ์   (ชํานาญ ป.ธ. ๔, พธ.บ.) วัดธาตุน้อย   ตําบลหลักช้าง 
    อําเภอช้างกลาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
๔.  พระครูเทียบเจ้าคณะอําเภอ   ชัน้พิเศษ 

 
๔๕.  พระครศูรีรัตนาภวิฒัน์   (ทวี  ป.ธ.๖)    วัดพระลอย   ตําบลรั้วใหญ่    
    อําเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี 
๔๖.  พระครสัูนติสังวรคุณ   (สงบ)  ธ.    วดัเกาะจาก   ตําบลเกาะทวด    
    อําเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 

๕.  พระครูท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอ   ชั้นเอก 
 

๔๗.  พระครสัูงวรกัลยาณวัตร   (สิม)    วัดศรีชมภูองค์ต้ือ   ตําบลน้ําโมง 
    อําเภอท่าบ่อ   จังหวัดหนองคาย 
๔๘.  พระครวูิโรจน์สารคณุ   (อ่อนจันทร์)    วัดมงคลนิมิต   ตําบลบ้านกง 
    อําเภอหนองเรือ   จังหวัดขอนแก่น 
 

๖.  พระครูเจ้าคณะอําเภอ   ชั้นเอก 
 

๔๙.  พระครวูิสุทธินนทคณุ   (ทวี)     วัดมะสง   ตําบลทวีวัฒนา 
    อําเภอไทรนอ้ย   จังหวัดนนทบุรี 
๕๐.  พระครปูริยัตยาธคิณุ   (เหมือน  ป.ธ.๔)      วัดสะตือ   ตําบลท่าหลวง 
          อําเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
๕๑.  พระครสิูริวุฒิกิจ   (พิษณุ  ป.ธ.๖)       วัดสามโก้   ตําบลสามโก้ 
          อําเภอสามโก้   จังหวัดอา่งทอง 
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๕๒.  พระครสุูวัฒน์จันทโชติ   (อําไพ)    วัดสามัคคีประชาราม   ตําบลยางราก 
          อําเภอโคกเจริญ   จังหวัดลพบุรี 
๕๓.  พระครศูรีชโยดม   (อภินันท์  ป.ธ.๖)   วัดท่านจั่น    ตําบลหนองขุ่น    
 อําเภอวัดสิงห์   จังหวัดชัยนาท 
๕๔.  พระครศูีลพัฒนชัย    (เบ้ิม) วัดสระไม้แดง   ตําบลแพรกศรรีาชา 
 อําเภอสรรคบุรี   จังหวดัชัยนาท 
๕๕.  พระครพูิพิธวรคุณ    (ปรีชา) วัดม่าบข่า   ตําบลมาบข่า 
 อําเภอนิคมพฒันา   จังหวดัระยอง 
๕๖.  พระครไูพศาลบุญวัฒน์   (จรินทร์)    วัดป่าเทพนิมิต   ตําบลเทพนิมิต 
    อําเภอโป่งน้ําร้อน   จังหวัดจันทบุรี 
๕๗.  พระครกูาญจนเขตวมิล   (ทม)    วัดเหมืองปิล๊อก   ตําบลปิล๊อก    
    อําเภอทองผาภูมิ   จังหวดักาญจนบุรี 
๕๘.  พระครวูิรุฬห์ปุญญากร   (บุญปลูก ป.ธ. ๓,  พธ.บ.) วัดวังแดง   ตําบลสามง่าม      

   อําเภอสามง่าม   จังหวัดพิจิตร 
๕๙.  พระครอูาทรวชิรคณุ   (ลําเนาว)์    วัดสว่างสันติวรรณ   ตําบลวังหิน 
    อําเภอวังโป่ง   จังหวัดเพชรบูรณ ์
๖๐.  พระครอูนุกูลวรการ   (สมศักด์ิ  ป.ธ.๔)    วดัดอนแก้ว   ตําบลแม่สอด 
    อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
๖๑.  พระครสุูสีลสังวร   (บุญป๋ัน)    วัดศรีสว่าง   ตําบลสูงเม่น 
    อําเภอสูงเม่น   จังหวัดแพร่ 
๖๒.  พระครวูรธรรมสาร   (สมพร)    วัดทุ่งน้าว   ตําบลทุ่งน้าว 
    อําเภอสอง   จังหวัดแพร่ 
๖๓.  พระครนูันทเขมคุณ    (คงฤทธิ์)    วัดหนาด   ตําบลไชยวัฒนา 
    อําเภอปัว   จังหวดัน่าน 
๖๔.  พระครสุูนทรธรรมานุโยค   (สมพงษ์)    วัดโขงขาว   ตําบลสองแคว 
    อําเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม ่
๖๕.  พระครวูินิจสุภาจาร   (ชัยวรรณ)       วัดสันกําแพง    ตําบลสันกําแพง 
    อําเภอสันกําแพง   จังหวัดเชียงใหม่ 
๖๖.  พระครวูิจิตรธรรมรกัษ์   (สาธิษฐ์)      วัดศรีชลธาร   ตําบลขี้เหล็ก 
    อําเภอแม่ริม   จังหวัดเชยีงใหม ่
๖๗.  พระครโูสภิตรัตนโชติ   (หน่อแก้ว)       วัดทาผาต้ัง   ตําบลทาสบเส้า 
    อําเภอแม่ทา   จังหวัดลําพูน 
๖๘.  พระครวูิชัยสิทธิการ  (สมบูรณ์)       วัดไชยนาถวราราม   ตําบลไชยวาน 
    อําเภอไชยวาน   จังหวัดอุดรธาน ี
 



- ๖ - 
 
๖๙.  พระครปิูยสีลาจารย ์  (ไชยา)  ธ.    วัดบ้านค้อ   ตําบลเขือน้ํา 
    อําเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธาน ี
๗๐.  พระครปูริยัติวชิรคณุ   (ไชยสิทธิ์  ป.ธ.๔, พธ.บ)  วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม   ตําบลภูกระดึง 
    อําเภอภูกระดึง    จังหวัดเลย 
๗๑.  พระครศูรีวิสุทธิสารเมธี  (ปาน  ป.ธ. ๖)    วัดดงกลาง   ตําบลบ้านโต้น  
    อําเภอพระยนื   จังหวัดขอนแก่น 
๗๒.  พระครสุูนทรสิริสาร   (ชาย)    วัดชัยศรี   ตําบลดงเค็ง 
    อําเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น 
๗๓.  พระครรูัตนทีปาภิบาล   (บัวลา)    วัดเกาะแก้ว   ตําบลหนองบัว 
    อําเภอบ้านฝาง   จังหวัดขอนแก่น 
๗๔.  พระครโูกมุทสรคุณ   (สถิตย์)      วัดสระบัว    ตําบลสวนหม่อน 
    อําเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น 
๗๕.  พระครโูอภาสกิจจานุกิจ   (สุบิน)    วัดโพธิ์ชัย   ตําบลกระนวน 
    อําเภอซําสูง   จังหวัดขอนแก่น 
๗๖.  พระครกูิตติมงคลคุณ   (บุญธรรม)  ธ.    วัดศรีแก้ว    ตําบลนาจาน 
    อําเภอสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น 
๗๗.  พระครโูกวิทปริยัติกจิ   (แมนชัย  ป.ธ.๓,  ศน.บ.)  ธ. วัดประชาบํารุง   ตําบลตลาด 
    อําเภอเมืองมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม 
๗๘.  พระครญูาณประสิทธิ์  (คํามว่ง)    วัดหนองแสง   ตําบลสงเปลือย   
    อําเภอเขาวง   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๗๙.  พระครสุูนทรสีลธรรม  (ประจวบ)    วัดขอนแก่น   ตําบลกุงเก่า 
    อําเภอท่าคันโท   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๘๐.  พระครสัูนติประภากร  (วิรัช)    วัดสว่างอรุณ   ตําบลชุมพร 
    อําเภอเมยวด ี  จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
๘๑.  พระครสิูริธรรมโกวทิ   (สายทอง)    วัดดอนเกลือ   ตําบลบึงงาม 
    อําเภอทุ่งเขาหลวง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
๘๒.  พระครพูุทธวราธิคณุ  (สุทธิพงษ์  ป.ธ. ๔)      วัดพระโต   ตําบลพะลาน  
    อําเภอนาตาล   จังหวัดอุบลราชธาน ี
๘๓.  พระครสุูทธิพัฒนกิจ  (สุภกิจ)    วัดหนองดุม   ตําบลขี้เหล็ก 
    อําเภอน้ําขุ่น   จังหวัดอุบลราชธาน ี
๘๔.  พระครอูรุณธรรมโกศล   (อุทัย)    วัดป่านาเยีย    ตําบลนาเยีย 
    อําเภอนาเยยี   จังหวัดอุบลราชธาน ี
๘๕.  พระครวูีรวงศ์บรรหาร   (เวที)      วัดทุ่งศรีเจรญิ   ตําบลแก่งโดม  
    อําเภอสว่างวรีะวงศ์   จังหวัดอุบลราชธาน ี
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๘๖.  พระครโูพธิเขตวรคณุ  (บุญเลี้ยง)       วัดโพธาราม   ตําบลนาโพธิ์กลาง 
    อําเภอโขงเจียม   จังหวัดอุบลราชธาน ี
๘๗.  พระครปูระภัศร์สุตาลังการ  (เทือง  ป.ธ.๓)   วัดปรือใหญ่   ตําบลปรือใหญ่ 
    อําเภอขุขันธ์   จังหวัดศรสีะเกษ 
๘๘.  พระครสุูจิตโพธาลังการ  (สุรศกัด์ิ)    วัดบ้านโดด   ตําบลโดด 
    อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ   จังหวัดศรีสะเกษ 
๘๙.  พระครบูวรโพธิวฒัน ์ (ประยูร)      วัดธาตุศรีคณุ   ตําบลนาแก 
    อําเภอนาแก   จังหวัดนครพนม 
๙๐.  พระครวูิชิตวรเขต  (ทรงศักด์ิ)       วัดศรีสะอาด    ตําบลหนองสังข์ 
    อําเภอวังยาง   จังหวัดนครพนม 
๙๑.  พระครสูารธรรมคุณ  (คํา)  ธ.    วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์    ตําบลชานุมาน 
    อําเภอชานุมาน   จังหวัดอํานาจเจริญ 
๙๒.  พระครอูาทรธรรมธชั   (ทองดี)    วัดโนนลอย    ตําบลกระเบื้องนอก 
    อําเภอเมืองยาง   จังหวัดนครราชสีมา 
๙๓.  พระครวูิจิตรธรรมาทร   (เรียน)    วัดโคกกลาง   ตําบลโคกกลาง 
    อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย ์
๙๔.  พระครรูัตนสราภิบาล   (เส็ง)      วัดหนองหงษ์   ตําบลสระแก้ว 
    อําเภอหนองหงส์   จังหวัดบุรีรัมย ์
๙๕.  พระครพูิมลปัญญาคุณ  (สมบูรณ์)    วัดไทรทอง   ตําบลหนองไม้แก่น   

อําเภอแปลงยาว   จังหวดัฉะเชิงเทรา 
๙๖.  พระครสุูพัฒนพิมล  (สนชัย)       วัดบางกระเจ็ด   ตําบลบางกระเจ็ด 
    อําเภอบางคล้า   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๙๗.  พระครพูินิตธรรมสนุทร  (บัญญติั)    วัดคงคาสวัสด์ิ   ตําบลปากพนัง   

อําเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรธีรรมราช    
๙๘.  พระครสุูวิมลสังฆกิจ  (พิรุณ)    วัดดอนกะถิน   ตําบลท่าข้าม   

อําเภอพุนพิน   จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
๙๙.  พระครถูาวรธรรมนิเทศ  (นิพนธ์)   ธ.    วัดเขาหลาง   ตําบลทุ่งหลวง    

อําเภอละแม   จังหวัดชุมพร 
๑๐๐.  พระครูโสภณศีลวตัร  (เริ่ม)  ธ.    วัดควนมิตร   ตําบลคลองเปียะ 
    อําเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 
 

๗.  พระครูเทียบเจ้าคณะอําเภอ   ชัน้เอก 
 

๑๐๑.  พระครูโสภณประภาธร  (สอ้อน)    วัดหนองเกตุน้อย   ตําบลหนองปลาไหล 
    อําเภอบางละมุง   จังหวัดชลบุรี 
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๑๐๒.  พระครูเกษมกาญจนสิทธิ์  (ศักด์ิดา)    วัดท่าเสด็จ   ตําบลจรเข้เผือก    

อําเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี 
๑๐๓.  พระครูสิริธรรมานุสนธิ์  (ธวัช  ป.ธ.๕,  พธ.บ.)  วัดมะต้อง   ตําบลมะต้อง 
    อําเภอพรหมพิราม   จังหวัดพิษณุโลก 
๑๐๔.  พระครูพิพัฒน์นวกิจ  (สมปอง)    วัดราษฎร์เจริญ   ตําบลโคกสลุด 
    อําเภอบางกระทุ่ม   จังหวัดพิษณุโลก 
๑๐๕.  พระครูนิวิฐวีรธรรม  (วริัช)    วัดสุนทรประดิษฐ์   ตําบลบางระกํา 
    อําเภอบางระกํา   จังหวดัพิษณุโลก 
๑๐๖.  พระครูสุขุมธรรมนิเทศก์  (สุทน)    วัดท่าเกษม   ตําบลเมืองบางยม 
    อําเภอสวรรคโลก   จังหวัดสุโขทัย 
๑๐๗.  พระครูนันทสารคณุ  (เสวียน)    วัดบุญนาค   ตําบลกลางเวียง   

   อําเภอเวยีงสา   จังหวัดนา่น 
๑๐๘.  พระครูปริยัติกิจพิพัฒน์  (ไพฑูรย์  ป.ธ.๔, พธ.บ.)   วัดท่าต้นงิ้ว   ตําบลปากบ่อง 
    อําเภอป่าซาง   จังหวัดลําพูน 
๑๐๙.  พระครูบริหารสมาธิคุณ  (คาํสด)   ธ.    วัดป่าบ้านเพิ่ม   ตําบลนาแค 
    อําเภอนายูง   จังหวัดอุดรธาน ี
๑๑๐.  พระครูสิริสมาจาร  (บุญเหลือ)    วัดยอดแก้ว   ตําบลจุมพล 
    อําเภอโพนพิสัย   จังหวัดหนองคาย 
๑๑๑.  พระครูปริยัติสุวิธาน  (ณัฐพงศ ์ ป.ธ.๔, พธ.บ.)    วัดดงมูลพุทธาวาส   ตําบลดูนสาด 
    อําเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
๑๑๒.  พระครูปทุมสมณวัตร  (บุดด)ี    วัดหนองบัว   ตําบลหนองบัว 
    อําเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ ์
๑๑๓.  พระครูรัตนสราภิวัฒน์   (จันลา)         วัดสมพรรัตนาราม  ตําบลหนองสะโน 

อําเภอบุณฑริก  จังหวัดอบุลราชธาน ี
๑๑๔.  พระครูอุดมพัฒนากร  (กร)    วัดอุตตมผลาราม   ตําบลขามเปี้ย 
    อําเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธาน ี
๑๑๕.  พระครูอุดมศาสนธรรม  (กล)    วัดเหล่าไฮ    ตําบลเหล่าไฮ 
    อําเภอคําเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร 
๑๑๖.  พระครูผาสุกิจโกศล  (ผอง)    วัดพานทา   ตําบลโพธิ์ 
    อําเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๘.  พระครูรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   ชั้นเอก 
 
๑๑๗.  พระครูปิยธรรมาภิยุต  (สืบ)  ธ.      วัดมหาสมณาราม    ตําบลคลองกระแชง 
    อําเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุร ี
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๙.  พระครูรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   ชั้นโท 
 
๑๑๘.  พระครูอนุศาสก์วรธรรม  (เมธ)ี       วัดบุญวาทยว์ิหาร    ตําบลหัวเวียง 
    อําเภอเมืองลําปาง   จังหวัดลําปาง 
 

๑๐.  พระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   ชั้นพิเศษ  ฝ่ายวิปสัสนาธุระ 
 

๑๑๙.  พระครูสมณธรรมสมาทาน  (ชัยพร)       วัดปากน้ํา    แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
    เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพมหานคร 
๑๒๐.  พระครูวิบูลภาวนานุศาสก์  (สนิท)    วัดพระพุทธบาทตากผ้า   ตําบลมะกอก 
    อําเภอป่าซาง   จังหวัดลําพูน 
 

๑๑.  พระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   ชั้นพิเศษ  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 
 

๑๒๑.  พระครูภาวนาวัชรคุณ  (เพชร) ธ.    วัดคลองนา    ตําบลคลองนา 
    อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา   จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
๑๒.  พระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   ชั้นพิเศษ   

 
๑๒๒.  พระครูศรีปรยิัตินิเทศก์  (สมาน  ป.ธ.๖)   วัดมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎิ์   ราชวรมหาวิหาร 
    แขวงพระบรมมหาราชวัง   เขตพระนคร 
    กรุงเทพมหานคร 
๑๒๓.  พระครูโสภณเมธาวัฒน์  (ชวน  ป.ธ. ๔)   ธ.  วัดนรนาถสุนทริการาม   แขวงวัดสามพระยา 
    เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร 
๑๒๔.  พระครูวิสุทธิปัญญาคม  (โอวาท  ป.ธ. ๓, พธ.บ.) วัดสระเกศ  ราชวรมหาวหิาร   แขวงบ้านบาตร 
    เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   กรุงเทพมหานคร 
๑๒๕.  พระครูอรุณธรรมานุวัตร   (ต่อศักด์ิ  ป.ธ.๓)  วัดอรุณราชวราราม  ราชวรมหาวิหาร 

แขวงวัดอรุณ    เขตบางกอกใหญ่  
กรุงเทพมหานคร 

๑๒๖.  พระครูอนุกูลวีราภรณ์  (สมศกัด์ิ)    วัดคฤหบดี   แขวงบางยี่ขัน 
    เขตบางพลัด   กรุงเทพมหานคร 
๑๒๗.  พระครูมงคลกิตติธาดา  (ปัญญา)  ธ.    วัดปทุมวนาราม  ราชวรวหิาร   

   แขวงปทุมวัน   เขตปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร 
๑๒๘.  พระครูประทีปธรรมพิมล   (ชยันพ)    วัดจันทาราม  วรวิหาร   แขวงบางยี่เรือ 
    เขตธนบุรี   กรุงเทพมหานคร 
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๑๒๙.  พระครูวธิานวรานุกิจ  (สมทรง)       วัดเขียนเขต   ตําบลบึงยี่โถ 
    อําเภอธัญบุร ี   จังหวัดปทุมธาน ี
๑๓๐.  พระครูสุธีเจติยานุกูล   (รุ่ง   ป.ธ.๖)    วัดพระปฐมเจดีย์   ราชวรมหาวิหาร    
          ตําบลพระปฐมเจดีย์   อาํเภอเมืองนครปฐม 
          จังหวัดนครปฐม 
๑๓๑.  พระครูสุนทรธรรมโสภณ  (วิเชียร)  ธ.    วัดเสนหา   ตําบลพระปฐมเจดีย์  
    อําเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม 
๑๓๒.  พระครูสิริสารนิวฐิ   (ชํานาญ  ป.ธ. ๕)      วัดเจษฎาราม   ตําบลมหาชัย 
    อําเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร 
๑๓๓.  พระครูเมธธีรรมานุยุต  (ถาวร  ป.ธ.๓,  พธ.บ.)  ธ. วัดสัตตนารถปริวัตร   ตําบลหน้าเมือง 
    อําเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุร ี
๑๓๔.  พระครูอนุกูลวิมลกิจ  (ทองย้อย)    วัดเขาวัง   ตําบลหน้าเมือง 
    อําเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุร ี
๑๓๕.  พระครูวิสุทธิธ์รรมโสภิต  (ดํารงศักด์ิ  ป.ธ.๔,  พธ.บ.) วัดเกาะหลัก   ตําบลประจวบคีรีขันธ์  

อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์    
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

๑๓๖.  พระครูนิยุตสิทธิวมิล  (บุญเที่ยง)      วัดวรนาถบรรพต   ตําบลปากนํ้าโพ 
อําเภอเมืองนครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์  

๑๓๗.  พระครูนิวิฐศภุการ  (เฉลิม  ป.ธ.๔)    วัดไพรสณฑ์ศักดาราม   ตําบลหล่มสัก 
    อําเภอหล่มสัก   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๓๘.  พระครูมหาเจติยานุรักษ์  (พนม  ป.ธ.๓,  ศน.บ.)  ธ. วัดเจดีย์หลวง  วรวิหาร   ตําบลพระสิงห์ 
    อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓๙.  พระครูศรีปรยิัตยาลังการ  (สุวรรณ  ป.ธ.๖)  วัดแจ้งแสงอรุณ   ตําบลธาตุเชิงชุม 
    อําเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร 
๑๔๐.  พระครูปริยัติเจติยาภิบาล   (สมพร  ป.ธ.๔,  ศน.บ.)    วัดบูรพาภริาม   ตําบลในเมือง 
    อําเภอเมืองรอ้ยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑๔๑.  พระครูสิริสารานกุูล   (ณรงค์)    วัดมหาธาตุ   ตําบลในเมือง 
    อําเภอเมืองยโสธร   จังหวดัยโสธร 
๑๔๒.  พระครูสิทธิวรารกัษ์  (พัทพงษ์) วัดโสธรวราราม  วรวิหาร   ตําบลหน้าเมือง   

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๔๓.  พระครูสุนทรเจติยานุกูล  (ถนอม)  ธ.    วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวหิาร   ตําบลในเมือง

   อําเภอเมืองนครศรธีรรมราช    
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
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๑๓.  พระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   ชั้นพิเศษ   
 

๑๔๔.  พระครูวิชิตภารการ  (มนต์)       วัดทอง    แขวงบางเชือกหนัง 
    เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพมหานคร 
๑๔๕.  พระครูวิมลกิตติญาณ  (สมบูรณ์)    วัดม่วงแค   แขวงสี่พระยา 
    เขตบางรัก   กรุงเทพมหานคร 
๑๔๖.  พระครูสุนทรพัฒนวิมล  (วิฑูรย์)    วัดดิสหงษาราม   แขวงมกักะสัน 
    เขตราชเทวี   กรุงเทพมหานคร 
๑๔๗.  พระครูวรกิตติโสภณ  (เศรษฐกิจ)    วัดนาคปรก   แขวงปากคลอง 
    เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพมหานคร 
๑๔๘.  พระครูนนทคุณพพิัฒน์  (ประเสริฐ  ป.ธ.๓., พธ.ม.) วัดเชิงเลน   ตําบลท่าอิฐ 
    อําเภอปากเกร็ด   จังหวดันนทบุรี 
๑๔๙.  พระครูวินยัสารโสภณ  (เสถียร)  ธ.    วัดราษฎร์นยิม   ตําบลราษฎร์นิยม 
    อําเภอไทรนอ้ย   จังหวัดนนทบุรี 
๑๕๐.  พระครูสุวัฒน์บุญโญภาส  (จรญั)      วัดเชิงเลน    ตําบลราชคราม 
    อําเภอบางไทร   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๕๑.  พระครูสุทธิปัญญาโสภณ  (ประยูร)    วัดท่าการ้อง   ตําบลบ้านป้อม 
    อําเภอพระนครศรีอยธุยา 

จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
๑๕๒.  พระครูสาครธรรมโสภณ  (สง่า)    วัดโสภณาราม   ตําบลโคกขาม 
    อําเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร 
๑๕๓.  พระครูอุดมธรรมปโชติ  (เอกวิทย์)  ธ.    วัดหนองจอก   ตําบลห้วยลึก 
    อําเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
๑๕๔.  พระครูสิรินันทวทิย์  (สมบัติ  ป.ธ.๕,  ศน.บ.)  วัดดอนมูล   ตําบลดู่ใต้ 
    อําเภอเมืองน่าน   จังหวดัน่าน 
๑๕๕.  พระครูศาสนกิจสุนทร   (จํารัส   ป.ธ.๓) ธ.  วัดป่าโพนพระเจ้า    ตําบลนายูง 
    อําเภอศรธีาตุ   จังหวัดอุดรธาน ี
๑๕๖.  พระครูวัชรสิทธิคณุ  (สุพิสิทธิ์  ป.ธ.๔,  ศน.บ.) ธ. วัดป่าศรีสําราญ    ตําบลเมืองใต้ 
    อาํเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๕๗.  พระครูวิจิตรธรรมสโมธาน   (เฉลา)    วัดเกตุสโมสร    ตําบลบางขนาก 
    อําเภอบางน้ําเปรี้ยว   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๕๘.  พระครูอรรถธรรมเมธี   (ชยัวฒัน์)   ธ.    วัดควนกะไหล    ตําบลกะไหล 
    อําเภอตะกั่วทุ่ง   จังหวัดพังงา 
๑๕๙.  พระครูบุญสารโสภิต   (บุญเพยีง)  ธ.    วัดมะปริงวารีราม    ตําบลจะรัง 
    อําเภอยะหริง่   จังหวัดปัตตานี 
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๑๖๐.  พระครูนันทนาภวิัฒน์  (เนือบ)    วัดยูปาราม   ตําบลยุโป 
    อําเภอเมืองยะลา   จังหวดัยะลา 
 

๑๔.  พระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   ชั้นเอก  ฝ่ายวิปสัสนาธุระ   
 
๑๖๑.  พระครูวิมลภาวนาจารย์  (ถาวร)      วัดภุมรินทรก์ุฎีทอง   ตําบลสวนหลวง 
    อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 
๑๖๒.  พระครูภาวนานุวตัร  (ชูวิทย์)    วัดมงคลธรรมกายาราม   ตําบลโป่งงาม 
    อําเภอแม่สาย   จังหวัดเชียงราย 
๑๖๓.  พระครูภาวนาวริชั  (สุพันธ์)    วัดร่ําเปิง   ตําบลสุเทพ 
    อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๖๔.  พระครูปริยัติโพธคิุณ  (ณรงค์  ป.ธ. ๔,  พธ.บ)  วัดน้อยโพธิ์คาํ   ตําบลในเมือง 
    อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 
๑๖๕.  พระครูสุตปัญญาวัฒน์  (ประยรู  ป.ธ.๓,  พธ.บ.)  วัดทุ่งแฝก   ตําบลกบินทร์ 
    อําเภอกบินทร์บุรี   จังหวดัปราจีนบุรี 
๑๖๖.  พระครูภาวนาธรรมธารี   (สัมพันธ์)    วัดป่ามะไฟ   ตําบลโคกไม้ลาย 
    อําเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 
 

๑๕.  พระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   ชั้นเอก   
 
๑๖๗.  พระครูพิบูลกิจจานุยุต  (กวา้ง  ป.ธ.๔)      วัดยานนาวา   แขวงยานนาวา 
    เขตสาทร   กรุงเทพมหานคร 
๑๖๘.  พระครูประภัทรสุตธรรม  (วีรศักด์ิ  ป.ธ.๓)    วัดหงส์รัตนาราม  ราชวรวิหาร   แขวงวัดอรุณ 
 เขตบางกอกใหญ่   กรุงเทพมหานคร 
๑๖๙.  พระครูอาทรธรรมวัฒน์  (สํารวย)      วัดหิรัญรูจี  วรวิหาร   แขวงกัลยาณมติร  
          เขตธนบุรี   กรุงเทพมหานคร 
๑๗๐.  พระครูอรรถกิจจานุกูล   (สุพจน์)    วัดบุณยประดิษฐ์   แขวงบางไผ่ 
 เขตบางแค   กรุงเทพมหานคร 
๑๗๑.  พระครูปฏิภาณธรรมคุณ  (ภาณี)   วัดทองธรรมชาติ  วรวิหาร   แขวงคลองสาน 
 เขตคลองสาน   กรุงเทพมหานคร 
๑๗๒.  พระครูพิพิธพรหมานุวัตร  (สมศักด์ิ)    วัดใหญ่อินทาราม   ตําบลบางปลาสร้อย   

อําเภอเมืองชลบุรี   จังหวัดชลบุรี 
๑๗๓.  พระครูโสภณศีลาจาร   (ศรสยาม)  ธ. วัดเขาบางทราย    ตําบลบางทราย 
 อําเภอเมืองชลบุรี    จังหวัดชลบุรี 
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๑๗๔.  พระครูวิสิฐพัชราจาร   (ไชยยา) วัดมหาธาตุ  วรวิหาร   ตําบลคลองกระแชง 
 อําเภอเมืองเพชรบุรี    จังหวัดเพชรบุรี 
๑๗๕.  พระครูนิสัยสรนาท   (วีรพงษ์  ป.ธ. ๓) วัดนครสวรรค์   ตําบลปากนํ้าโพ 
 อําเภอเมืองนครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค ์
๑๗๖.  พระครูสถิตวชิราทร   (ประดษิฐ์) วัดพระบรมธาตุ   ตําบลนครชุม 
 อําเภอเมืองกาํแพงเพชร   จังหวัดกําแพงเพชร 
๑๗๗.  พระครพูิศิษฎิ์ธรรมาภรณ์   (สด)    วัดพระธาตุเชิงชุม  วรวิหาร   ตําบลธาตุเชิงชุม 
 อําเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร 
๑๗๘.  พระครูไพบูลย์พัฒนาทร  (ไพบูลย์)  ธ. วัดพิศาลรัญญาวาส   ตําบลหนองบัว 
 อําเภอเมืองหนองบัวลําภู   จังหวัดหนองบัวลําภู 
๑๗๙.  พระครูประยุตจักรธรรม  (สาย)    วัดหนองแวง   ตําบลในเมือง 
 อําเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น 
๑๘๐.  พระครูนิวิฐสุวรรณกจิ  (วริัตน์) วัดสุวรรณครีวีิหาร   ตําบลเขานิเวศน์ 

อําเภอเมืองระนอง   จังหวัดระนอง 
 

๑๖.  พระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   ชั้นเอก   
 

๑๘๑.  พระครูปริยัติวรานุสิฐ  (ชาลี  ป.ธ.๔,  พธ.บ.)  วัดประดิษฐาราม    แขวงกัลยาณมิตร 
          เขตธนบุรี   กรุงเทพมหานคร 
๑๘๒.  พระครูประภัศร์สาสนกิจ   (โหม่ง)    วัดสะแกงาม   แขวงแสมดํา 

เขตบางขุนเทียน   กรุงเทพมหานคร 
๑๘๓.  พระครูปภัสสราธคิุณ  (ชัย)  ธ. วัดผ่องพลอยวิริยาราม    แขวงบางนา 
 เขตบางนา   กรุงเทพมหานคร 
๑๘๔.  พระครูธรรมวิมล   (ทองสุข)  ธ.  วัดมะลิ    แขวงบางขุนศรี 
 เขตบางกอกน้อย   กรุงเทพมหานคร 
๑๘๕.  พระครูอมรพัฒนคุณ  (ระเด่น) วัดขุนทิพย์    ตําบลธนู 
 อําเภออุทัย   จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
๑๘๖.  พระครูถาวรปัญญาภรณ์   (อาํนวย)  ธ. วัดรามพงศาวาส   ตําบลท่าหลวง 
 อําเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
๑๘๗.  พระครูสิริสารวิสิฐ  (ประสาร  ป.ธ. ๕) วัดบ้านลาด   ตําบลหนองไข่น้ํา 
 อําเภอหนองแค   จังหวัดสระบุรี 
๑๘๘.  พระครูภาวนาภิมณฑ์   (วิรัตน)์ วัดอู่ทอง   ตําบลอู่ทอง 
 อําเภออู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุร ี
๑๘๙.  พระครูประจักษ์วรญาณ  (สมบัติ)  ธ. วัดป่าท่าทราย    ตําบลทา่ทราย 
 อําเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร 
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๑๙๐.  พระครูคุณาภริม  (ไตรภูมิ)    วัดเขาลอย   ตําบลดอนตะโก 
 อําเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุร ี
๑๙๑.  พระครูประพัฒนว์รกิจ  (ซ่วน) วัดเขาแดง   ตําบลเขาแดง 
 อําเภอกุยบุร ี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
๑๙๒.  พระครูปิยธรรมคณุาภรณ ์  (สมหมาย)   ธ. วัดคลองสมอ   ตําบลหนองกลับ 
 อําเภอหนองบัว   จังหวัดนครสวรรค ์
๑๙๓.  พระครูพพิิธพัฒนากร  (บุญยัง) วัดไผ่ขอน้ํา   ตําบลมะตูม 
 อําเภอพรหมพิราม   จังหวัดพิษณุโลก 
๑๙๔.  พระครูโกมุทสรารักษ์  (แสวง) วัดหนองบัว    ตําบลหนองบัว 
 อําเภอศีขรภมูิ   จังหวัดสุรินทร ์
๑๙๕.  พระครูพิพิธพัฒนพิธาน  (บุญลือ) วัดแสนภูดาษ    ตําบลลาดขวาง 
 อําเภอบ้านโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๙๖.  พระครูโฆสิตธรรมวาที   (เจรญิ)   ธ. วัดเกาะถ้ํา   ตําบลเขารูปช้าง 
 อําเภอเมืองสงขลา   จังหวัดสงขลา 
๑๙๗.  พระครูวิสุทธิสีลาภรณ์  (มิตร  ป.ธ. ๔) วัดนิคมแว้ง   ตําบลโละจูด 
 อําเภอแว้ง    จังหวัดนราธิวาส 
 

๑๗.  พระครูรองเจ้าคณะอําเภอ   ชัน้เอก   
 
๑๙๘.  พระครูโสภิตนิมมานการ   (สําริด) วัดโพธิ์เก้าต้น   ตําบลโพธิ์เก้าต้น 
 อําเภอเมืองลพบุรี   จังหวดัลพบุรี 
๑๙๙.  พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์  (ประไพ  ป.ธ.๓,  พธ.บ.) วัดดอนเจดีย์   ตําบลดอนเจดีย์ 

               อําเภอดอนเจดีย์   จังหวดัสุพรรณบุรี 
๒๐๐.  พระครูวิรยิาธิการี   (ทรงยศ) วัดหนองตาแต้ม    ตําบลหนองตาแต้ม 
 อําเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
๒๐๑. พระครูวิสาลธรรมคุณ   (บุญแทน) วัดดงเย็น    ตําบลวิเชตนคร 
 อําเภอแจ้หม่   จังหวัดลําปาง 
๒๐๒.  พระครูจิรคุณาธาร  (อินทูล) วัดไชยสถาน    ตําบลศรดีอนมูล 
 อําเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงราย 
๒๐๓.  พระครูโอภาสศีลวิบูลย์   (อภยั) วัดห้วยไส้   ตําบลเมืองนะ 
 อําเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม ่
๒๐๔.  พระครูโอภาสวิหารกิจ   (บุญเลิศ) วัดสันคะยอม   ตําบลสันทรายน้อย 
 อําเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม ่
๒๐๕.  พระครูสุตปัญญาธร  (กุศล  ป.ธ.๔,  พธ.บ.) วัดสว่างอุทิศ    ตําบลปากคาด 
 อําเภอปากคาด   จังหวัดหนองคาย 
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๒๐๖.  พระครูญาณโสภติ  (ทองคํา)    วัดวารีโสภณาราม   ตําบลท่าสะอาด 
 อําเภอนาด้วง   จังหวัดเลย 
๒๐๗.  พระครูสถิตอาจารคุณ  (สุรพล)    วัดโนนวิเวก   ตําบลค้อใต้ 
 อําเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 
๒๐๘.  พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ  (อนันต์) วัดสะพานศรี    ตําบลขมิ้น 
 อําเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร 
๒๐๙.  พระครูธีรธรรมโสภิต   (สินชัย) วัดราษฎรบํ์ารุง    ตําบลกุสุมาลย์ 
 อําเภอกุสุมาลย์   จังหวัดสกลนคร 
๒๑๐.  พระครูประจักษ์สันติคุณ   (ประเจน) วัดหนองเลา   ตําบลหนองเม็ก 
 อําเภอนาเชอืก   จังหวัดมหาสารคาม 
๒๑๑.  พระครูประจักษ์วริิยาภรณ์   (แฉล้ม) วัดพุทธประดิษฐ์   ตําบลโพนทอง 
 อําเภอเชียงยนื   จังหวัดมหาสารคาม 
๒๑๒.  พระครูธัญญวฒันคุณ  (บุญจันทร์) วัดสว่างบ้านแก   ตําบลธญัญา 
 อําเภอกมลาไสย   จังหวดักาฬสินธุ์ 
๒๑๓.  พระครูปริยัติธรรมวัตร   (วันดี  ป.ธ.๔, พธ.บ., Ph.D) วัดบ้านโสกเชือก   ตําบลโพธิ์สัย 
 อําเภอศรีสมเด็จ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๑๔.  พระครูพินิตยติการ  (คัมภีร์) วัดเทพยุดาราม    ตําบลโพธิ์ทอง 

อําเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๑๕.  พระครูประทีปปัญญาภรณ์   (สวาสด์ิ) วัดสุจิตตาราม   ตําบลแสนสุข 
 อําเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๑๖.  พระครูวีรปัญญาภรณ์   (มี) วัดบ้านด่าน   ตําบลสิ 
 อําเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๑๗.  พระครูวรรณสารโสภณ  (เฟื่อง)    วัดนาครินทร ์  ตําบลตูม 
 อําเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๑๘.   พระครูสิริปุญญโสภณ  (บุญธง  ป.ธ.๔) วัดกุญชร   ตําบลโนนตาล 
 อําเภอท่าอุเทน   จังหวดันครพนม 
๒๑๙.  พระครูวชิรธรรมพินิต  (วัชรพล) วัดเหล่าต้นยม   ตําบลหนองแวง 
 อําเภอนิคมคาํสร้อย   จังหวัดมุกดาหาร 
๒๒๐.  พระครูพิศาลปัญญาวธุ   (พูน) วัดศรีสุภณ   ตําบลดอนตะหนิน 
 อําเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา 
๒๒๑.  พระครูปัญญาวฒันกิจ   (ฉลอง) วัดมะเกลือใหม่    ตําบลมะเกลือใหม่ 
 อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา 
๒๒๒.  พระครูพิพฒัน์วัชรภูมิ  (เทิม) วัดเพชรภูมิสุวรรณ ์  ตําบลบ้านเพชร 
 อําเภอบําเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูม ิ
 



- ๑๖ - 
 
๒๒๓.  พระครูประโชติสารธรรม  (สมจันทร์)    วัดโคกสว่าง    ตําบลบุฝ้าย 
 อําเภอประจันตคาม   จังหวัดปราจีนบุรี 
 

๑๘.  พระครูท่ีปรึกษาเจ้าคณะตําบล   ชั้นเอก 
 

๒๒๔.  พระครูสาครคุณาธาร  (สายหยุด) วัดกระโจมทอง    ตําบลหลักสอง 
 อําเภอบ้านแพ้ว   จังหวัดสมุทรสาคร 
๒๒๕.  พระครูนิยมโพธาภิวัฒน ์  (อัมพร) วัดมหาโพธิเหนือ   ตําบลมหาโพธิ 
 อําเภอเก้าเลีย้ว   จังหวัดนครสวรรค ์
๒๒๖.  พระครูววิิธวัฒนวธิาน  (สวิง) วัดกกแรต    ตําบลกกแรต 
 อําเภอกงไกรลาศ   จังหวดัสุโขทัย 
๒๒๗.  พระครูโอภาสธรรมรักขิต  (บุญ) วัดสว่างโนนทัน   ตําบลหนองอีเฒ่า 
 อําเภอยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๒๒๘.  พระครูพิพิธประชานาถ   (นาน) วัดสามัคคี    ตําบลท่าสว่าง 
 อําเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร ์
๒๒๙.  พระครูสุนทรวิสุทธิ์  (สังเวยีน) วัดสบกเขียว   ตําบลหนองแสง  
 อําเภอปากพลี   จังหวัดนครนายก 
 

๑๙.  พระครูเจ้าคณะตําบล   ชั้นเอก 
 
๒๓๐.  พระครูโกศลสิทธกิาร  (สิทธิชยั) วัดบางพูน    ตําบลบางพูน 
 อําเภอเมืองปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี 
๒๓๑.  พระครูบวรพัฒนโกศล  (ประชุม) วัดหัวคู้   ตําบลศีรษะจรเข้น้อย 
 อําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 
๒๓๒.  พระครูปริยัตยาภนิันท์   (สุชาติ  ป.ธ.๓,  พธ.บ.) วัดโคกพุทรา   ตําบลโคกพุทรา 
 อําเภอโพธิ์ทอง    จังหวัดอ่างทอง 
๒๓๓.  พระครูปิยธรรมวสิิฐ  (สมบัติ) วัดทองพุ่มพวง   ตําบลดาวเรือง 
 อําเภอเมืองสระบุรี   จังหวัดสระบุรี 
๒๓๔.  พระครูวีรธรรมปวุฒิ   (คูณ)  ธ. วัดศรีสัจจาวาส    ตําบลบ้านลํา 
 อําเภอวิหารแดง   จังหวัดสระบรุี 
๒๓๕.  พระครูประสิทธิ์สรการ  (ทองพูล) วัดบ้านกลาง   ตําบลม่วงงาม 
 อําเภอเสาไห้   จังหวัดสระบุรี 
๒๓๖.  พระครูวิชิตกิจโกศล   (มานะชัย) วัดสองคอนกลาง    ตําบลสองคอน 
 อําเภอแก่งคอย   จังหวัดสระบุรี 
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๒๓๗.  พระครูประภากรวิสุทธิ์   (ธีระ) วัดเนินยาว   ตําบลหนองทรายขาว 
 อําเภอบ้านหมี่   จังหวัดลพบุรี 
๒๓๘.  พระครูรัตนธรรมธาดา   (ป่ินแก้ว)  ธ. วัดพุพะเนียง   ตําบลท่าหลวง 
 อําเภอท่าหลวง   จังหวัดลพบุรี 
๒๓๙.  พระครูไพศาลสุทธานุรักษ์   (จริยประดิษฐ์) วัดสุทธาวาส   ตําบลแก่งผักกูด 
 อําเภอท่าหลวง   จังหวัดลพบุรี 
๒๔๐.  พระครูอุปกิตสารคุณ   (เสน่ห์) วัดพันสี   ตําบลท่าโพ 
 อําเภอหนองขาหย่าง    จังหวัดอุทัยธานี 
๒๔๑.  พระครูวิรุฬห์ศีลาจาร  (ไฮ้) วัดโคกเพลาะ    ตําบลโคกเพลาะ 
 อําเภอพนัสนิคม   จังหวัดชลบุรี 
๒๔๒.  พระครูประสุตศาสนกิจ   (มณเฑียร) วัดปลวกเกตุ   ตําบลเชิงเนิน 
 อําเภอเมืองระยอง   จังหวัดระยอง 
๒๔๓.  พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต   (เชย) วัดละหารไร่    ตําบลหนองละลอก 
 อําเภอบ้านคา่ย   จังหวัดระยอง 
๒๔๔.  พระครูมานิตพัฒนพิบูลย์  (องอาจ) วัดเนินยาง   ตําบลคมบาง 
 อําเภอเมืองจันทบุรี    จังหวัดจันทบุรี 
๒๔๕.  พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์   (สมบัติ)  ธ. วัดวิเวการาม    ตําบลบางกะจะ 
 อําเภอเมืองจันทบุรี   จังหวัดจันทบุรี 
๒๔๖.  พระครูโสภณกิจจานุวัตร   (วงศ์) วัดโพธิ์ลังกา   ตําบลนายายอาม 
 อําเภอนายายอาม    จังหวัดจันทบุรี 
๒๔๗.  พระครโูสภณกิจวบูิล  (สุรพล)    วัดบางภาษี    ตําบลคลองนกกระทุง 
 อําเภอบางเลน   จังหวัดนครปฐม 
๒๔๘.  พระครูพินิตสุตาคม   (สมพงษ์) วัดลาดหญ้าไทร   ตําบลห้วยขวาง 
 อําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม 
๒๔๙.  พระครูไพศาลสุวรรณกิจ   (สําราญ) วัดกกม่วง   ตําบลบ้านโข้ง 
 อําเภออู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุร ี
๒๕๐.  พระครูปิยสีลสังวร   (สมชาย) วัดไชยนาราษฎร์   ตําบลบางตะเคียน 
 อําเภอสองพี่น้อง   จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒๕๑.  พระครูภัทรกิตติสาร  (วิจิตต์) วัดสัปรสเทศ   ตําบลวังยาง 
 อําเภอศรีประจันต์   จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒๕๒.  พระครูวิสุทธิกาญจนคุณ   (ปริญญา  ป.ธ.๓) วัดมโนธรรมาราม   ตําบลม่วงชุม 
 อําเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี 
๒๕๓.  พระครูพิสุทธิ์กาญจนพงษ์  (สมศักด์ิ  ป.ธ.๓) วัดดอนสามง่าม    ตําบลท่าเสา 
 อําเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุร ี
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๒๕๔.  พระครูวิมลกาญจนารักษ์   (แผ้ว) วัดวังพระวิเวกวนาราม   ตําบลไทรโยค 
 อําเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
๒๕๕.  พระครูอนุรักษ์กาญจนาทร   (สุรัตน์) วัดพุน้อย   ตําบลลุ่มสุ่ม 
 อําเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
๒๕๖.  พระครูกาญจนปญัญาวฒุิ   (พูลศักด์ิ) วัดเขื่อนวชิราลงกรณ   ตําบลท่าขนุน 
 อําเภอทองผาภูมิ   จังหวดักาญจนบุรี 
๒๕๗.  พระครวูรวิสุทธวิตัร   (สวัสด์ิ   ป.ธ.๓,  พธ.บ.) วัดเขาพระ    ตําบลเตาปูน 
 อําเภอโพธาราม    จังหวัดราชบุร ี
๒๕๘.  พระครูวัชรกิจจาทร   (ผ่อน) วัดสมุทรคาม    ตําบลบางเก่า 
 อําเภอชะอํา   จังหวัดเพชรบุรี 
๒๕๙.  พระครูอุปถัมภ์วชิรกิจ   (ประสิทธิ์) วัดหนองบัว   ตําบลหนองจอก 
 อําเภอท่ายาง    จังหวัดเพชรบุรี 
๒๖๐.  พระครวูิกรมพัชรธรรม   (สมนึก) วัดลาดศรัทธาราม    ตําบลบ้านลาด  
 อําเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
๒๖๑.  พระครูพิศาลสมุทรกิจ   (ไพศาล)    วัดลาดเป้ง    ตําบลนางตะเคียน 
 อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
๒๖๒.  พระครูอาทรสาธกุิจ   (เอื่อน) วัดบ่อนอก    ตําบลบ่อนอก 
 อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์    

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
๒๖๓.  พระครูนิเทศสิริธรรม   (แผน) วัดเขากองทอง    ตําบลท่างิ้ว 
 อําเภอบรรพตพิสัย   จังหวัดนครสวรรค์ 
๒๖๔.  พระครูนิติภัทรธรรม   (สมจิตร) วัดยางโทน    ตําบลสร้อยละคร 
 อําเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค ์
๒๖๕. พระครูนิภาสจิรธรรม   (สนิท) วัดเกาะเปา    ตําบลวังเมือง 
 อําเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค ์
๒๖๖.  พระครูนิวิฐอาจารวัตร  (ไพบูลย์) วัดสังขวิจิตร    ตําบลตาขีด 
 อําเภอบรรพตพิสัย   จังหวดันครสวรรค์ 
๒๖๗.  พระครูนิคมโสตถิวัฒน์   (สวัสด์ิ) วัดไตรคีรีวราราม   ตําบลพุนกยูง 
 อําเภอตากฟา้   จังหวัดนครสวรรค ์
๒๖๘.  พระครูวชิรธรรมทัต  (ลําภีร์) วัดไตรภูมิ    ตําบลถ้ํากระต่ายทอง 
 อําเภอพรานกระต่าย   จังหวัดกําแพงเพชร 
๒๖๙.  พระครูพิสุทธิ์วัชรากร   (กฤษณพงศ์) วัดด่านกรวด   ตําบลโค้งไผ่ 
 อําเภอขาณุวรลักษบุรี    จังหวัดกําแพงเพชร 
๒๗๐.  พระครูพินติสิริธรรม   (สวาท) วัดพระพุทธบาทเขารวก    ตําบลหนองพยอม 
 อําเภอตะพานหิน   จังหวดัพิจิตร 
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๒๗๑.  พระครูวิรุฬหธ์รรมทัศน์   (สุวทิย์) วัดท่ามะไฟ   ตําบลท่าเสา 
 อําเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร 
๒๗๒.  พระครูวิบูลโพธิกจิ   (สํารวย) วัดไผ่ท่าโพเหนือ    ตําบลไผ่ท่าโพ 
 อําเภอโพธิ์ประทับช้าง   จังหวัดพิจิตร 
๒๗๓.  พระครูพิพิธธรีธรรม   (สุบิน)    วัดเจ็ดหาบ    ตําบลเนินปอ 
 อําเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร 
๒๗๔.  พระครูพิทักษ์พัชราทร   (คําชาย) วัดวังสงวนเหนือ    ตําบลบ่อไทย 
 อําเภอหนองไผ่   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒๗๕.  พระครูบรรพตพัชรคุปต์   (สาธิต) วัดเขาข้าหลวง    ตําบลน้ําร้อน 
 อําเภอวิเชยีรบุรี   จังหวัดเพชรบูรณ ์
๒๗๖.  พระครูพัชรคุณาวสัย  (บัวทอง) วัดทุ่งเรไร   ตําบลท่าแดง 
 อําเภอหนองไผ่   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒๗๗.  พระครูสุวรรณรังษี   (สมพงษ์)  ธ. วัดป่าแสงทอง   ตําบลบ่อรัง   
 อําเภอวิเชยีรบุรี    จังหวดัเพชรบูรณ์ 
๒๗๘.  พระครูสุวิมลชัยคณุ   (มนู) วัดช่างเหล็ก    ตําบลวัดโบสถ์ 
 อําเภอวัดโบสถ์   จังหวัดพิษณุโลก 
๒๗๙.  พระครูสุวิธานวรกิจ   (สมปอง) วัดพรสวรรคว์ราราม    ตําบลบ้านดง 
 อําเภอชาติตระการ    จังหวัดพิษณุโลก 
๒๘๐.  พระครูวิบูลวริยิกจิ  (ประภาส) วัดดงคู่    ตําบลดงคู่ 
 อําเภอศรีสัชนาลัย   จังหวัดสุโขทัย 
๒๘๑.  พระครูปัญญากิจโกศล   (สมหวัง) วัดคงคามาลัย    ตําบลปากพระ 
 อําเภอเมืองสุโขทัย   จังหวัดสุโขทัย 
๒๘๒.  พระครูสุภัทรปัญญาคม   (คาํอ้าย) วัดปากคะยาง   ตําบลบ้านแก่ง 
 อําเภอศรีสัชนาลัย   จังหวัดสุโขทัย 
๒๘๓.  พระครูวิบูลจริยาภรณ์   (เหลือ) วัดดอยมูล   ตําบลตากออก 
 อําเภอบ้านตาก   จังหวัดตาก 
๒๘๔.  พระครูประโชติรัตนากร    (ไพโรจน์) วัดดอนมูลชัย   ตําบลหัวเดียด 
 อําเภอเมืองตาก    จังหวัดตาก 
๒๘๕.  พระครูพิพิธธรรมนาถ  (สังวร) วัดป่ายางตก   ตําบลย่านรี 
 อําเภอสามเงา   จังหวัดตาก 
๒๘๖.  พระครูโสภณจิตการ   (สมจิตร) วัดวังขอน   ตําบลงิ้วงาม 
 อําเภอเมืองอุตรดิตถ์   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒๘๗.  พระครูไพโรจน์ปัญญาวธุ   (ศรีมูล) วัดนาเดา   ตําบลเสริมซ้าย  
 อําเภอเสริมงาม   จังหวัดลําปาง 
 



- ๒๐ - 
 
๒๘๘.  พระครูดิลกธรรมาภรณ์    (เมธี) วัดบ้านเอียก   ตําบลดอนไฟ 
 อําเภอแม่ทะ   จังหวัดลําปาง 
๒๘๙.  พระครูพิพัฒนวธิาน   (ถนอม) วัดนิคมสามัคคี    ตําบลนิคมพัฒนา 
 อําเภอเมืองลําปาง    จังหวัดลําปาง 
๒๙๐.  พระครูโสภณพิพฒันาทร    (สมนึก) วัดท่าคราวนอ้ย    ตําบลสบตุ๋ย 
 อําเภอเมืองลําปาง    จังหวัดลําปาง 
๒๙๑.  พระครูวิจิตรวรโกศล   (ศักด์ิ) วัดปงแสนทอง   ตําบลนาทราย 
 อําเภอเมืองลําปาง    จังหวัดลําปาง 
๒๙๒.  พระครูโกศลพัฒนวิธาน    (นคิม) วัดป่าไคร้เหนือ    ตําบลหนองหล่ม 
 อําเภอห้างฉัตร   จังหวัดลําปาง 
๒๙๓.  พระครูพิพัฒน์วริยิคุณ   (เสถยีร) วัดทุ่งจี้ศรีเจริญ    ตําบลทุ่งกว๋าว 
 อําเภอเมืองปาน    จังหวัดลําปาง 
๒๙๔.  พระครูพิศาลธรรมรักขิต   (จํารสั) วัดใหม่หลวง   ตําบลบ้านใหม่ 
 อําเภอเมืองพะเยา    จังหวัดพะเยา 
๒๙๕.  พระครูพิทักษ์จิตสังวร   (เดช)    วัดทัศนาราม    ตําบลปง 

อําเภอปง   จังหวัดพะเยา 
๒๙๖.  พระครูโสภิตปัญญาวธุ    (ศรนี้อย) วัดต้นต้อง    ตําบลบ้านปิน 
 อําเภอดอกคาํใต้    จังหวดัพะเยา 
๒๙๗.  พระครูสุวิมลปัญญาวธุ   (สม) วัดดอกบัว    ตําบลท่าวงัทอง 
 อําเภอเมืองพะเยา    จังหวัดพะเยา 
๒๙๘.  พระครูวิสาลธรรมโกศล   (สําราญ) วัดช้างหิน   ตําบลท่าจําปี 
 อําเภอเมืองพะเยา    จังหวัดพะเยา 
๒๙๙.  พระครูพิศาลนพกิจ   (สมชาติ)    วัดไชยพรม    ตําบลเวียง 
 อําเภอเชียงคาํ   จังหวัดพะเยา 
๓๐๐.  พระครูสุจิณวรการ   (ต๋อม)    วัดไชยนารายณ์    ตําบลเวียงชัย 
 อําเภอเวยีงชยั   จังหวัดเชียงราย 
๓๐๑.  พระครูอาทรธรรมโชติ   (วรรณา) วัดดอยจ้อง    ตําบลศรีถ้อย 
 อําเภอแม่สรวย    จังหวัดเชียงราย 
๓๐๒.  พระครูสถิตธรรมธัช   (อุทยัวฒุิ) วัดเวฬุวัน    ตําบลโป่งแพร่ 
 อําเภอแม่ลาว    จังหวัดเชียงราย 
๓๐๓.  พระครูวธิานสาธวุัตร    (ประเสริฐ) วัดกําพร้าวัวทอง     ตําบลธารทอง 
 อําเภอพาน    จังหวัดเชียงราย 
๓๐๔.  พระครูโสภิตวรการ    (สงคาร   ป.ธ.๓,) วัดไผ่ล้อม    ตําบลหัวทุ่ง 
 อําเภอลอง    จังหวัดแพร่ 
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๓๐๕.  พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ    (สมจิตร) วัดทุ่งแล้ง    ตําบลทุ่งแล้ง 
 อําเภอลอง    จังหวัดแพร่ 
๓๐๖.  พระครูพิพัฒนโกวิท   (กราน) วัดน้ําโค้ง     ตําบลป่าแมต 
 อําเภอเมืองแพร่    จังหวดัแพร่ 
๓๐๗.  พระครูวิมลขันติพลากร    (กฤษกร) วัดวังหงส์ใต้    ตําบลวังหงส์ 
 อําเภอเมืองแพร่    จังหวดัแพร่ 
๓๐๘.  พระครูวิบูลนันทกจิ    (กล่ิน) วัดหาดเค็ดล่าง     ตําบลเมืองจัง 
 อําเภอภูเพยีง    จังหวัดน่าน 
๓๐๙.  พระครูพิเศษนันทวุฒิ    (อนนัต์) วัดหัวข่วง    ตําบลในเวียง 
 อําเภอเมืองน่าน    จังหวัดน่าน 
๓๑๐.  พระครูวิจิตรวรวฒัน์   (บุญลอื) วัดห้วยแกว้   ตําบลห้วยแก้ว 
 อําเภอแม่ออน    จังหวัดเชียงใหม ่
๓๑๑.  พระครูอุดมธรรมรกัขิต   (ธวัชชัย) วัดผาบ่อง    ตําบลศรีภูมิ 
 อําเภอเมืองเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ 
๓๑๒.  พระครูขันตยาลังการ   (วิบูลย)์             วัดสันต้นดู่    ตําบลท่าตอน 
 อําเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม ่
๓๑๓.  พระครูธีรปัญญานุโยค    (อินป๋ัน) วัดนิวาสไพรสณฑ์    ตําบลเชิงดอย 
 อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวดัเชียงใหม่ 
๓๑๔.  พระครูพิทักษ์อรญัวตัร   (คํามูล) วัดป่าฝาง    ตําบลสง่าบ้าน 
 อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวดัเชียงใหม่ 
๓๑๕.  พระครูสุจิตพัฒนสาร   (สนิท) วัดบุปผาราม    ตําบลสันกลาง 
 อําเภอสันป่าตอง    จังหวัดเชียงใหม่ 
๓๑๖.  พระครูวิสิฐธรรมากร    (วิบาล) วัดสีมาราม    ตําบลสันกลาง   
 อําเภอสันกําแพง    จังหวดัเชียงใหม่ 
๓๑๗.  พระครูวิบูลย์สุวฒันาภรณ์   (บริบูรณ)์ วัดศรีดอนชัย   ตําบลเวียง 
 อําเภอฝาง    จังหวัดเชียงใหม่ 
๓๑๘.  พระครูโสภิตมันตาภรณ์    (วัลลภ) วัดสันปง    ตําบลสันทราย 
 อําเภอพร้าว    จังหวัดเชยีงใหม ่
๓๑๙.  พระครูมนูญพัฒนโกวิท    (สว่าง) วัดหลักพัน    ตําบลสันนาเม็ง 
 อําเภอสันทราย    จังหวัดเชียงใหม ่
๓๒๐.  พระครูโสภิตปุญโญภาส    (บุญส่ง) วัดหนองอาบช้าง    ตําบลสบเต๊ียะ 
 อําเภอจอมทอง   จังหวัดเชียงใหม ่
๓๒๑.  พระครูประยุตขันติคุณ   (สีมา)     วัดศิลานิมิตร    ตําบลหางดง 
 อําเภอฮอด    จังหวัดเชียงใหม่ 
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๓๒๒.  พระครูสถิตธรรมาวุธ   (จวน) วัดปางฮ่าง    ตําบลสบเปิง 
 อําเภอแม่แตง    จังหวัดเชียงใหม ่
๓๒๓.  พระครูภัทรกิตติคุณ   (จํารัส  ป.ธ.๓,   พธ.บ.)    วัดเจดีย์ขาว    ตําบลริมปิง 
 อําเภอเมืองลําพูน   จังหวดัลําพูน 
๓๒๔.  พระครูววิิธธรรมธาดา   (บุญป๋ัน) วัดทุ่งม่าน    ตําบลป่าพลู 
 อําเภอบ้านโฮ่ง    จังหวัดลําพูน 
๓๒๕.  พระครูพิศิษฏ์สุมงคล    (สมบูรณ์) วัดล้ีหลวง    ตําบลล้ี 
 อําเภอลี้    จังหวัดลําพูน 
๓๒๖.  พระครูอนุวัตรสมณคุณ   (อมรรัตน์)    วัดเมืองปอน    ตําบลเมืองปอน 
 อําเภอขุนยวม    จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๓๒๗.  พระครูอนุกูลบุญกิจ    (ณรงคศ์ักด์ิ) วัดแม่หาร   ตําบลบ้านกาศ 
 อําเภอแม่สะเรียง    จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๓๒๘.  พระครูอนุยุตสังฆกิจ    (ปิยะศกัด์ิ)    วัดปางหมู    ตําบลปางหมู 
 อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน    จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๓๒๙.  พระครูปริยัติรัตนคุณ    (เขียน   ป.ธ.๓) วัดท่าวารี    ตําบลวังสามหมอ 
 อําเภอวังสามหมอ    จังหวัดอุดรธาน ี
๓๓๐.  พระครูสิริจันทราภรณ์    (วิลเล่ียม) วัดศรีจันทราราม    ตําบลโคกสะอาด 
 อําเภอเมอืงอุดรธานี    จังหวัดอุดรธาน ี
๓๓๑.  พระครูนิวิฐกัลยาณคุณ   (กองพัน)    วัดโพธิ์ศรี    ตําบลนายูง 
 อําเภอศรธีาตุ    จังหวัดอุดรธาน ี
๓๓๒.  พระครูโกศลจริยาวัตร   (อ่อน)   วัดโนนสะอาด    ตําบลหนองไฮ 
 อําเภอเมืองอุดรธานี    จังหวัดอุดรธาน ี
๓๓๓.  พระครูสิริปุญญาภินันท์   (บุญมา) วัดวารรีาษฎร์บํารุง    ตําบลน้ําพ่น 
 อําเภอหนองวัวซอ    จังหวัดอุดรธาน ี
๓๓๔.  พระครูประโชติธรรมานวุัตร   (ประมาล)    วัดสว่างโยมาลัย    ตําบลตูมใต้ 
 อําเภอกุมภวาปี    จังหวดัอุดรธานี 
๓๓๕.  พระครูธรรมชัยเมธี   (ประคอง)  ธ. วัดธรรมโยธนินิวาส    ตําบลบ้านตาด 
 อําเภอเมืองอุดรธานี    จังหวัดอุดรธาน ี
๓๓๖.  พระครูถาวรธรรมโสภณ   (ปัญญา)  ธ. วัดถํ้าอินทร์แปลง   ตําบลหนองกุงศรี 
 อําเภอโนนสะอาด   จังหวัดอุดรธาน ี
๓๓๗.  พระครูโพธิชินวงศ์    (ติณณภพ) วัดโพธิ์ศรีสัตตนาค   ตําบลนาบัว 
 อําเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธาน ี
๓๓๘.  พระครูอุทุมพรภทัรธรรม   (พิชัย)    วัดอุทุมวารี    ตําบลพังงู 
 อําเภอหนองหาน    จังหวัดอุดรธาน ี
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๓๓๙.  พระครูสุธรรมรักขิต    (สุกัญญา) วัดสระแก้ว    ตําบลบ้านผือ 
 อําเภอบ้านผือ    จังหวัดอุดรธาน ี
๓๔๐.  พระครูอรุณธรรมโฆสิต    (ไพฑูรย์) วัดสว่างสามัคคี    ตําบลสร้อยพร้าว 
 อําเภอหนองหาน   จังหวดัอุดรธานี 
๓๔๑.  พระครูสันติสมาจาร   (สี) วัดทุ่งสว่างท่าวาร ี   ตําบลสมสนุก 
 อําเภอปากคาด   จังหวัดหนองคาย 
๓๔๒.  พระครูจันทธรรมโสภิต   (จรญั) วัดอรัญญาราม    ตําบลโพธิ์ตาก 
 อําเภอโพธิ์ตาก   จังหวัดหนองคาย 
๓๔๓.  พระครูสุธรรมสิทธิคุณ   (เผือ) วัดจอมมณีธร    ตําบลหนองทุ่ม 
 อําเภอเซกา    จังหวัดหนองคาย 
๓๔๔.  พระครูประทีปธรรมานุยุต   (ประมุข) วัดสังฆธรรมาราม    ตําบลพรเจริญ 
 อําเภอพรเจรญิ    จังหวัดหนองคาย 
๓๔๕.  พระครูสุขุมเขมคุณ   (บัวไข) วัดราษฎร์บํารุง    ตําบลโนนสมบูรณ์ 
 อําเภอบึงกาฬ   จังหวัดหนองคาย 
๓๔๖.  พระครูกัลยาณธรรมวัฒน ์  (เถาวัลย์) วัดดงชมภู   ตําบลโพธิ์หมากแข้ง 
 อําเภอบึงโขงหลง   จังหวัดหนองคาย 
๓๔๗.  พระครูสุตวรานุกลู   (วินิจ   ป.ธ.๓,  พธ.บ.) วัดเนรมิตวิปัสสนา    ตําบลด่านซ้าย 
 อําเภอด่านซ้าย   จังหวัดเลย 
๓๔๘.  พระครูสุวรรณธรรมาทร  (สุวทิย์ชาญ  ป.ธ.๓,  พธ.บ.) วัดโพนงาม   ตําบลนาอาน 
 อําเภอเมืองเลย   จังหวัดเลย 
๓๔๙.  พระครูโพธิธรรมาภิวฒัน์   (บัวภา) วัดโพธิ์ชัย    ตําบลท่าศาลา 
 อําเภอภูเรือ    จังหวัดเลย 
๓๕๐.  พระครูวุฒธิรรมสถิต   (สถิตย์) วัดใหม่เจริญธรรม    ตําบลหนองผือ  
 อําเภอท่าล่ี    จังหวัดเลย 
๓๕๑.  พระครูไพโรจน์พัฒนคุณ   (วีระศักด์ิ) วัดบ้านโป่งพัฒนาราม   ตําบลนาแขม 
 อําเภอเมืองเลย    จังหวดัเลย 
๓๕๒.  พระครูโกวิทปัญญาวธุ   (เฉลยีว) วัดศรีภธูร    ตําบลปากชม 
 อําเภอปากชม    จังหวัดเลย 
๓๕๓.  พระครูสุมนสมาธวิัตร   (สุพล) วัดวังทรายขาว    ตําบลทรายขาว    
 อําเภอวังสะพุง    จังหวดัเลย 
๓๕๔.  พระครูวรดิตถ์ขันติธรรม   (ธงชัย)    วัดท่าข้าม   ตําบลห้วยพิชัย 
 อําเภอปากชม   จังหวดัเลย 
๓๕๕.  พระครูประดิษฐ์กิตติคุณ   (พรหมมา) วัดราษฎร์ประดิษฐ์    ตําบลหนองลาด 
 อําเภอวาริชภูมิ    จังหวดัสกลนคร 
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๓๕๖.  พระครูกิตติวิรยิคณุ   (วิไลศักด์ิ) วัดสามัคคีธรรม   ตําบลโนนเมือง 
 อําเภอนากลาง   จังหวัดหนองบัวลําภ ู
๓๕๗.  พระครูปริยัติสารวิสุทธิ์  (ปิยะวัฒน์   ป.ธ.๓,  พธ.บ.)   วัดศรีบุญเรือง   ตําบลหัวหนอง 
 อําเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น 
๓๕๘.  พระครูนิวิฐสมณวัตร  (นงค์)   ธ. วัดอุดมคงคาคีรีเขต    ตําบลนางาม 
 อําเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น 
๓๕๙.  พระครูสารธรรมปคุณ   (ประเคน) วัดอัมพร    ตําบลลอมคอม 
 อําเภอพล    จังหวัดขอนแก่น 
๓๖๐.  พระครูสุธรรมมงคล   (มนูญ) วัดศรีสุธรรม   ตําบลโนนแดง 
 อําเภอโนนศลิา   จังหวัดขอนแก่น 
๓๖๑.  พระครูโฆษิตธรรมสาร   (จุมพล)  ธ.  วัดไตรมิตติการาม    ตําบลนาชุมแสง 
 อําเภอภูเวียง    จังหวัดขอนแก่น 
๓๖๒.  พระครปูระโชติโพธิสาร   (ประดิษฐ์) วัดโพธิ์ศรี   ตําบลสระแก้ว 
 อําเภอเปือยน้อย    จังหวัดขอนแก่น 
๓๖๓.  พระครูสุวรรณสารวิมล   (คาํตัน)    วัดสุวรรณบรรพต    ตําบลซํายาง 
 อําเภอสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น 
๓๖๔.  พระครูบุญชยากร    (วสันต์)    วัดไชยศรี    ตําบลสาวะถี 
 อําเภอเมืองขอนแก่น    จังหวัดขอนแก่น 
๓๖๕.  พระครูประทีปสารสุนทร   (บุญจันทร์) วัดเกาะศิร ิ   ตําบลก้านเหลือง 
 อําเภอแวงนอ้ย   จังหวัดขอนแก่น 
๓๖๖.  พระครูโฆสิตธรรมพินิจ   (เผด็จ) วัดป่าวิลัยวรรณ    ตําบลศรีสุขสําราญ 
 อําเภออุบลรัตน์    จังหวดัขอนแก่น 
๓๖๗.  พระครูนวกรรมกจิจาทร   (สุวทิย์) วัดเฉลียงทอง   ตําบลโนนคอม 
 อําเภอภูผามา่น    จังหวดัขอนแก่น 
๓๖๘.  พระครูปริยัติพัฒนคุณ   (สมบัติ  ป.ธ.๔,  ศน.บ.) วัดหัวช้าง    ตําบลกุดรัง 
 อําเภอกุดรัง    จังหวัดมหาสารคาม 
๓๖๙.  พระครูสิริปัญญาภรณ์   (สุธีร์   ป.ธ.๔,  ศษ.บ.) วัดหนองยาง   ตําบลเวียงสะอาด 
 อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
๓๗๐.  พระครูสิริธรรมาภิบาล   (สมัย  ป.ธ.๓) วัดหนองผือ    ตําบลเสือโก้ก 
 อําเภอวาปีปทุม    จังหวดัมหาสารคาม 
๓๗๑.  พระครูประสิทธิ์สิริคุณ   (ทองม้วน)    วัดประชาสามัคคี    ตําบลหนองคู 
 อําเภอนาดูน   จังหวัดมหาสารคาม 
๓๗๒.  พระครูเวฬุวันธรรมโชติ   (บุญถิ่น)   วัดเวฬุวนาราม    ตําบลหนองสิม 
 อําเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม 
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๓๗๓.  พระครูสุวรรณธรรมสถิต    (ทองแดง) วัดราษฎร์ประดิษฐ์    ตําบลเขวา 
 อําเภอเมืองมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม 
๓๗๔.  พระครูสุคนธ์ธรรมคุณ   (วิจิตร) วัดสุคันธาราม    ตําบลวังใหม่ 
 อําเภอบรบือ    จังหวัดมหาสารคาม 
๓๗๕.  พระครูประสิทธิ์ธรรมาภรณ์   (อํานวย) วัดป่าโชคดี    ตําบลแก่งเลิงจาน 
 อําเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
๓๗๖.  พระครูสถิตถาวรธรรม   (วรีะ)    วัดแดงโพง    ตําบลดงดวน 
 อําเภอนาดูน    จังหวัดมหาสารคาม 
๓๗๗.  พระครูกิตติญาณประสุต   (คําพันธ์)     วัดป่าศรีสุโพธิ์วนาราม   ตําบลยางสีสุราช 
 อําเภอยางสสุีราช   จังหวัดมหาสารคาม 
๓๗๘.  พระครูวิบูลจันทาภรณ์   (ส่วย)     วัดจันทราราม    ตําบลหนองบัว 
 อําเภอโกสุมพิสัย   จังหวดัมหาสารคาม 
๓๗๙.  พระครูพิศาลโพธธิรรม   (อภิชาติ)    วัดศรีมหาโพธิ์    ตําบลคนัธารราษฎร ์
 อําเภอกันทรวิชัย    จังหวดัมหาสารคาม 
๓๘๐.  พระครูสุตวชิโรภาส   (เอกภพ  ป.ธ.๔,  พธ.บ.) วัดศรีสว่างโพธิ์ทอง    ตําบลหนองบัว 
 อําเภอหนองกุงศรี    จังหวัดกาฬสินธุ ์
๓๘๑.  พระครูปริยัติโพธธิรรม   (สมชยั  ป.ธ.๔,  พธ.บ.)    วัดกลางโคกค้อ    ตําบลยางตลาด 
 อําเภอยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๓๘๒.  พระครูปริยัติปัญญากร   (สมัย   ป.ธ.๓) วัดบ้านหนองโง้ง   ตําบลกุดค้าว 
 อําเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ ์
๓๘๓.  พระครูโอภาสวราภรณ์   (คําแสน) วัดสว่างอรุณนาบึง    ตําบลหนองแปน 
 อําเภอกมลาไสย    จังหวดักาฬสินธุ์ 
๓๘๔.  พระครูสุนทรจันโทภาส   (คัน)  วัดกุดปลาค้าว    ตําบลกดุปลาค้าว 
 อําเภอเขาวง    จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๓๘๕.  พระครูโพธิรัชดาภรณ์   (เงิน) วัดโพธิ์ศรีบ้านน้อย    ตําบลโคกสะอาด 
 อําเภอฆ้องชัย   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๓๘๖.  พระครูธรรมวรโสภิต   (ประมยั)   ธ. วัดป่าหนองรัง    ตําบลคําเหมือดแก้ว 
 อําเภอห้วยเม็ก    จังหวดักาฬสินธุ์ 
๓๘๗.  พระครูสุธรรมคุณาธาร   (ประมวล)   ธ.  วัดป่ามุจลินท์    ตําบลไค้นุ่น 
 อําเภอห้วยผ้ึง    จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๓๘๘.  พระครูสิทธิชยานรุักษ์   (บุญสอน)    วัดสิทธิไชยาราม    ตําบลภูดิน 
 อําเภอเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ ์
๓๘๙.  พระครูสุตกิตติสาร   (โสรส  ป.ธ. ๓,  พธ.บ.,  ศน.บ.) วัดเอกสัตย์บํารุง    ตําบลนิเวศน ์
 อําเภอธวัชบุรี    จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
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๓๙๐.  พระครูประภากรพิลาส   (จุลทัศน์) วัดหัวดอนชาด    ตําบลบ้านฝาง 
 อําเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 
๓๙๑.  พระครูชัยมงคลพทิักษ์   (สัมฤทธิ์) วัดสว่างมาลัย    ตําบลอัคคะคํา 
 อําเภอโพธิ์ชยั    จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
๓๙๒.  พระครูโพธิธรรมรักษ์    (ดาว) วัดศรีรัตนาราม    ตําบลเชียงขวัญ 
 อําเภอเชียงขวัญ    จังหวดัร้อยเอด็ 
๓๙๓.  พระครูวิเศษอาภากร   (บรรจง) วัดบ้านป่ายาง    ตําบลโนนตาล 
 อําเภอเมืองรอ้ยเอ็ด    จังหวัดร้อยเอ็ด 
๓๙๔.  พระครูรัตนขันติธรรม   (วิทูรย)์     วัดทุ่งสว่าง    ตําบลหน่อม 
 อําเภออาจสามารถ    จังหวัดร้อยเอ็ด 
๓๙๕.  พระครูอนันตสารโสภณ    (อนันท์)  ธ. วัดป่าหนองแสงทุ่ง     ตําบลแวง 
 อําเภอโพนทอง    จังหวัดร้อยเอ็ด 
๓๙๖.  พระครูอรุณธรรมานุกูล   (สง่า)    วัดสว่างชัยศรี    ตําบลกกโพธิ์   
 อําเภอหนองพอก    จังหวัดร้อยเอ็ด 
๓๙๗.  พระครูสุมณฑ์จันโทภาส   (จําปา) วัดศรีจันทราราม   ตําบลโนนชัยศร ี
 อําเภอโพนทอง    จังหวัดร้อยเอ็ด 
๓๙๘.  พระครูโพธิธรรมาทร   (ชารี) วัดธาตุอัมพวนั     ตําบลโพธิ์ทอง 
 อําเภอเสลภมูิ   จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
๓๙๙.  พระครูอรุณสิรวิฒัน์   (สมศักด์ิ) วัดแสงอรณุ    ตําบลภูเขาทอง 
 อําเภอหนองพอก    จังหวัดร้อยเอ็ด 
๔๐๐.  พระครูวิมลโชตยาภรณ์   (สมชาย) วัดศรีประดู่    ตําบลหนองแคน 
 อําเภอปทุมรตัต์    จังหวัดร้อยเอ็ด 
๔๐๑.  พระครูภัทรปุญโญภาส   (บุญศักด์ิ) วัดราศรีไสล    ตําบลหน่อม 
 อําเภออาจสามารถ    จังหวัดร้อยเอ็ด 
๔๐๒.  พระครูประโชติฐิติคุณ    (พุทธา) วัดหนองหิน    ตําบลชานุวรรณ 
 อําเภอพนมไพร    จังหวดัร้อยเอ็ด 
๔๐๓.  พระครูวรสารโชติวัฒน์   (ประพันธ์)   ธ. วัดป่าเหล่าหลวง    ตําบลเหล่าหลวง 
 อําเภอเกษตรวิสัย    จังหวัดร้อยเอ็ด 
๔๐๔.  พระครูสุทธิปัญญาภรณ์   (สะอาด  ป.ธ.๔) วัดจานตะโนน    ตําบลหนองบ่อ 
 อําเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธาน ี
๔๐๕.  พระครูโพธิ์ธรรมวัฒน์   (จันทร์ศรี) วัดท่าโพธิ์ศร ี   ตําบลท่าโพธิ์ศร ี
 อําเภอเดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธาน ี
๔๐๖.  พระครูวิชยัธรรมาภรณ์   (ทองกลม) วัดบ้านแดง    ตําบลคําไฮใหญ ่
 อําเภอดอนมดแดง    จังหวัดอุบลราชธานี 
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๔๐๗.  พระครูประโชติธรรมรังษี   (เลี่ยม) วัดหนองแสง   ตําบลดุมใหญ่ 
 อําเภอม่วงสามสิบ   จังหวัดอุบลราชธานี 
๔๐๘.  พระครูปัญญาธรรมสถิต   (สังข์ทอง) วัดศรีจันทราราม    ตําบลโนนผึ้ง 
 อําเภอวารินชําราบ   จังหวัดอุบลราชธาน ี
๔๐๙.  พระครูประทีปธรรมกิจ   (ธีรชยั) วัดวรรณวาร ี   ตําบลในเมือง 
 อําเภอวารินชําราบ   จังหวัดอุบลราชธาน ี
๔๑๐.  พระครูโพธิธรรมโสภณ    (สินทร) วัดโนนโพธิ์    ตําบลก่อเอ้ 
 อําเภอเขื่องใน   จังหวัดอุบลราชธาน ี
๔๑๑.  พระครูวรการโสภิต   (อรุณ) วัดบ้านแก้ง    ตําบลแก้ง 
 อําเภอเดชอุดม    จังหวดัอุบลราชธานี 
๔๑๒.  พระครูพิพัฒโนภาส   (สมัย)     วัดโสกแสง    ตําบลโสกแสง 
          อําเภอนาจะหลวย    จังหวัดอุบลราชธาน ี
๔๑๓.  พระครูประทีปภทัรคุณ   (นยิม)    วัดราษฎร์สามัคคี    ตําบลบัวงาม 
          อาํเภอเดชอุดม    จังหวดัอุบลราชธานี 
๔๑๔.  พระครูอุดรธรรมาภรณ์   (อุดร)   ธ.    วัดเมืองเดช    ตําบลเมืองเดช 
          อําเภอเดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธาน ี
๔๑๕.  พระครูมงคลชยากร   (ชาญชยั)    วัดมงคลสวรรค์   ตําบลเอือดใหญ่ 
          อําเภอศรีเมอืงใหม่   จังหวัดอุบลราชธาน ี
๔๑๖.  พระครูสุคนธเขมคุณ   (จําปี)     วัดมุจลินทาราม    ตําบลดอนจิก 
          อําเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธาน ี
๔๑๗.  พระครูวิจิตรธรรมสุนทร  (สุกรรณ)  ธ.   วัดป่าบ้านเก่าค้อทอง    ตําบลค้อทอง 
          อําเภอเขื่องใน    จังหวัดอุบลราชธาน ี
๔๑๘.  พระครูนิมิตธรรมปภากร   (สุรพล)    วัดธรรมนิมิต   ตําบลเดิด 
          อําเภอเมืองยโสธร   จังหวดัยโสธร 
๔๑๙.  พระครูบุญวัฒน์โสภณ   (บุญร่วม) ธ.   วัดประชาอุทิศ   ตําบลลุมพุก 
          อําเภอคําเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร 
๔๒๐.  พระครูถาวรธรรมรังษี   (แสง)    วัดตาโกน    ตําบลตาโกน 
          อําเภอเมืองจันทร์   จังหวดัศรีสะเกษ 
๔๒๑.  พระครูกิตติพลาธร   (กลัด)     วัดทุ่งสว่าง   ตําบลทุ่งใหญ่ 
          อําเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 
๔๒๒.  พระครูอภินันท์สังฆกิจ   (ตัน)     วัดโนนดู่    ตําบลดู่ 
          อําเภอปรางค์กู่    จังหวดัศรีสะเกษ 
๔๒๓.  พระครูโอภาสโพธิธรรม  (ยศ)       วัดบ้านโพธิ์   ตําบลโพธิ์ 
          อําเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 
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๔๒๔.  พระครูธรรมสารสาธิต   (ไสว)   ธ.    วัดประชานิมิต   ตําบลกําแพง 
                                                                  อําเภออุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ                     
๔๒๕.  พระครูพิมลถาวรธรรม   (คาร)    วัดหนองเหล็ก   ตําบลก้านเหลือง 
          อําเภออุทุมพรพิสัย    จังหวัดศรีสะเกษ 
๔๒๖.  พระครูโสภณสังวรคุณ   (สง่า)    วัดบ้านผ้ึง   ตําบลหนองแค 
          อําเภอราษีไศล    จังหวดัศรีสะเกษ 
๔๒๗.  พระครูสุเมธศลีคณุ  (คุณาวฒุ)ิ    วัดส้มป่อยใหญ่   ตําบลส้มป่อย 
          อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 
๔๒๘.  พระครูกิตติวรโสภณ   (บัญชา)   ธ.    วัดประชารังสฤษฎิ์    ตําบลดูน 
          อําเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 
๔๒๙.  พระครูโพธิคุณสถิต   (จันศรี)     วัดโพธิ์ชัย   ตําบลศรีสงคราม 
          อําเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม 
๔๓๐.  พระครูสุทธิธรรมวัฒน์  (สวัสด์ิ)    วัดโนนสะอาด    ตําบลท่าค้อ 
          อําเภอเมืองนครพนม    จังหวัดนครพนม 
๔๓๑.  พระครูสุจิตพัฒนคุณ   (ประฉนัท์)    วัดวังตามัว    ตําบลวังตามัว 
          อําเภอเมืองนครพนม    จังหวัดนครพนม 
๔๓๒.  พระครูปทุมกิจจาภรณ์   (ทองจันทร์)   วัดศรีบัวบาน   ตําบลนามะเขือ 
          อําเภอปลาปาก    จังหวัดนครพนม 
๔๓๓.  พระครูสุจิตธรรมประคุณ   (ปานทอง)   วัดโนนสวรรค์    ตําบลเรณูนคร 
          อําเภอเรณูนคร    จังหวัดนครพนม 
๔๓๔.  พระครูสุศีลสังวร    (สังวาล)     วัดปทุมถาวร    ตําบลปลาปาก 
          อําเภอปลาปาก   จังหวัดนครพนม 
๔๓๕.  พระครูปริยัติอุดมกิจ   (หวัน   ป.ธ.๔)   วัดฤกษ์อุดม    ตําบลโนนงาม 
          อําเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอํานาจเจริญ 
๔๓๖.  พระครูโสภณธรรมวัตร    (จ้อย)       วัดสะแกแสง    ตําบลขามสะแกแสง 
          อําเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา 
๔๓๗.  พระครูสถิตธัญญารักษ์   (คง)     วัดหลมุข้าว   ตําบลหลุมข้าว  
          อําเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา 
๔๓๘.  พระครูโสตถิธรรมนาถ   (แฝง)    วัดบ้านขี้เหล็ก   ตําบลสะแกราช 
          อําเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
๔๓๙.  พระครูโพธิศีลากร   (สมศรี)     วัดโพธิ์เย็น    ตําบลหลุ่งประดู่ 
          อําเภอห้วยแถลง    จังหวัดนครราชสีมา 
๔๔๐.  พระครูประชากรพิพัฒน์   (ทลูสวัสด์ิ)   วัดประชาไทย    ตําบลสุขไพบูลย์ 
          อําเภอเสงิสาง   จังหวัดนครราชสีมา 
 



- ๒๙ - 
 
๔๔๑.  พระครูสิทธิปัญญาคุณ   (สมหวัง)       วัดแสนสุข   ตําบลครบุรี 
          อําเภอครบุรี    จังหวัดนครราชสีมา 
๔๔๒.  พระครูนิโครธธรรมรังษี   (ชุ่ม)    วัดท่าวังไทร    ตําบลวังหมี  
          อําเภอวังน้ําเขียว    จังหวดันครราชสีมา 
๔๔๓.  พระครูมนูญธรรมโสภิต   (สัมฤทธิ์)    วัดหนองพลอง    ตําบลขามเฒ่า   
          อําเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา 
๔๔๔.  พระครูประทีปปัญญาวฒุ ิ  (วนั)    วัดหนองเป็ดน้ํา   ตําบลโคกกรวด 
          อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา 
๔๔๕.  พระครูประภาสสตุาคม   (วิลาศ)    วัดเขายายเทีย่งใต้    ตําบลคลองไผ่ 
          อําเภอสีคิ้ว    จังหวัดนครราชสีมา 
๔๔๖.  พระครูอมรวรธรรม   (เสถียร)    วัดซับพลู    ตําบลคลองม่วง 
          อําเภอปากชอ่ง    จังหวัดนครราชสีมา 
๔๔๗.  พระครูประภาตธรรมสาร   (สมชาย)   วัดสว่างอากาศ    ตําบลท่าลาด 
          อําเภอชมุพวง    จังหวัดนครราชสีมา 
๔๔๘.  พระครูโอภาสถาวรคุณ   (น้อย)    วัดกุดม่วง    ตําบลตะเคียน 
          อําเภอด่านขุนทด    จังหวัดนครราชสมีา 
๔๔๙.  พระครูนวกรรมประสิทธิ์   (เนา่)    วัดกุดสวาย    ตําบลพลับพลา 
          อําเภอโชคชยั    จังหวัดนครราชสีมา 
๔๕๐.  พระครูสุทัศน์ธรรมโกวิท   (ไสว)      วัดสว่างนาฮี     ตําบลศรสํีาราญ 
          อําเภอคอนสวรรค ์  จังหวัดชัยภูม ิ
๔๕๑.  พระครูสิริอาจารโสภณ    (มนตรี)    วัดสวรรค์คงคา    ตําบลกุดน้ําใส 
          อําเภอจัตุรัส     จังหวัดชยัภูม ิ
๔๕๒.  พระครูประโชติขันติธรรม   (ขันติ)    วัดกลางโนนแดง   ตําบลโนนแดง 
          อําเภอบ้านเขว้า    จังหวดัชัยภูม ิ
๔๕๓.  พระครูกิตติสารวรคุณ    (วุฒศิิลป์)    วัดรัฐถิวัลย์    ตําบลคอนสาร 
          อําเภอคอนสาร    จังหวัดชัยภูม ิ
๔๕๔.  พระครูปรชีากิจจานุโยค    (ฉกาจ)    วัดหัวสะพาน    ตําบลนางรอง 
          อําเภอนางรอง    จังหวัดบุรีรัมย ์
๔๕๕.  พระครูสุเมธธรรมาภรณ์    (สุวิทย์)    วัดโพธิ์คงคา    ตําบลบ้านสิงห์ 
          อําเภอนางรอง    จังหวัดบุรีรัมย ์
๔๕๖.  พระครูวิทิตธรรมสาร   (พงษ์อริยะ)    วัดโคกแก้วสองชั้น    ตําบลสองชั้น 
          อําเภอกระสงั    จังหวัดบุรีรัมย ์
๔๕๗.  พระครูอัครธรรมสุนทร   (สุพจน)์       วัดพลาญชัย    ตําบลทุ่งวัง 
          อําเภอสตึก    จังหวัดบุรีรมัย ์
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๔๕๘.  พระครูปทุมธรรมานุรักษ์   (ถวัลย์)    วัดหนองบัวทอง    ตําบลบัวทอง 
          อําเภอเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย ์
๔๕๙.  พระครูสุกิจธรรมธาดา   (พานชิ)    วัดสุกิจธรรมาวาส    ตําบลหูทํานบ 
          อําเภอปะคํา    จังหวัดบุรีรัมย ์
๔๖๐.  พระครูมนัสสังฆกิจ   (อ่วม)     วัดบ้านยาง    ตําบลหนองบอน 
          อําเภอประโคนชัย    จังหวัดบุรีรมัย ์
๔๖๑.  พระครูวิบูลธรรมาพิมล    (สุรนิทร์)    วัดโพธิ์ทองบ้านยาง    ตําบลบ้านยาง 
          อําเภอเมืองบุรีรัมย์    จังหวัดบุรีรัมย ์
๔๖๒.  พระครูประสุตธรรมธาดา    (สวัสด์ิ)    วัดศาลาเย็น    ตําบลตากูก 
          อําเภอเขวาสนิรินทร์    จังหวัดสุรินทร์ 
๔๖๓.  พระครูสุจิตธรรมานุรักษ์    (สงวน)    วัดสว่างอารมณ์    ตําบลหนองไผ่ล้อม 
          อําเภอสําโรงทาบ    จังหวัดสุรินทร ์
๔๖๔.  พระครูประภัสรนวกิจ   (เภา)     วัดตาเบา    ตําบลตาเบา 
          อําเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร ์
๔๖๕.  พระครูปัญญาสิรธิรรมพิมล    (บัญชา)   วัดศิริสดอชัย    ตําบลจารพัต 
          อําเภอศีขรภมูิ    จังหวัดสุรินทร ์
๔๖๖.  พระครูไพโรจน์วฒุิคุณ   (วุฒศิักด์ิ)  ธ.   วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร   ตําบลจรัส 
          อําเภอบัวเชด    จังหวดัสุรินทร ์
๔๖๗.  พระครูประภากรโพธิวัฒน์    (สมยศ)   วัดใหม่โพธิ์เยน็    ตําบลบางยาง 
          อําเภอบ้านสร้าง    จังหวดัปราจีนบุรี 
๔๖๘.  พระครูขันติธรรมธารี     (วิเชยีร)    วัดสุวรรณ    ตําบลศรีนาวา 
          อําเภอเมืองนครนายก    จังหวัดนครนายก 
๔๖๙.  พระครูโพธิรัตนธรรม   (สิน)     วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม    ตําบลบ้านพริก 
          อําเภอบ้านนา   จังหวัดนครนายก 
๔๗๐.  พระครูจิรวฒันธํารง    (บรรทม)    วัดทดราษฎรเ์จริญมณีฤทธิ์    ตําบลบางไผ่ 
          อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา    จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๔๗๑.  พระครูสีลธรรมสนุทร    (สําลี)    วัดชายเคืองวนาราม    ตําบลเกาะขนุน 
          อําเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๔๗๒.  พระครูปริยัติธรีธรรม   (โกศล   ป.ธ.๓,  พธ.บ.)  วัดวังน้ําเย็น    ตําบลวังน้ําเย็น 
          อําเภอวังน้ําเย็น    จังหวดัสระแกว้ 
๔๗๓.  พระครูวิสุทธสารธรรม    (นพดล)    วัดลุมมะค่า    ตําบลเขาฉกรรจ ์
          อําเภอเขาฉกรรจ์     จังหวัดสระแก้ว 
๔๗๔.  พระครูสุมนอรรถกิจ    (สมใจ)    วัดวังหลวง    ตําบลเปลี่ยน 
          อําเภอสิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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๔๗๕.  พระครูวิจิตรคณาทร   (นิพนธ์)   ธ.    วัดศรีพิบูลย์    ตําบลหินตก 
          อําเภอร่อนพบูิลย์   จังหวดันครศรีธรรมราช 
๔๗๖.  พระครูวิมลธรรมาภิยุต   (จํานรรจ์)    วัดเขานิพันธ ์   ตําบลเขานิพันธ์ 
          อําเภอเวยีงสระ  จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
๔๗๗.  พระครูวิสุทธวิุฒคิุณ    (วรวฒุิ)    วัดเขาแก้ว    ตําบลทุ่งกง 
          อําเภอกาญจนดิษฐ์   จังหวัดสุราษฎรธ์านี 
๔๗๘.  พระครูปัญญาวัชราภรณ์   (จวน  ป.ธ.๓)   วัดนาเมืองเพชร    ตําบลนาโต๊ะหมิง 
          อําเภอเมืองตรัง     จังหวดัตรัง 
๔๗๙.  พระครูสุภาวิตาจารคุณ   (อบ  ป.ธ.๔)   ธ.  วัดดีหลวงนอก    ตําบลชิงโค 
          อําเภอสิงหนคร    จังหวัดสงขลา 
๔๘๐.  พระครูวิสุทธิ์สุตคณุ   (ถาวร   ป.ธ.๓)   วัดทุ่งหวังใน    ตําบลทุ่งหวัง 
          อําเภอเมืองสงขลา   จังหวัดสงขลา 
๔๘๑.  พระครูสุนทรธรรมานุกิจ   (จําลอง)       วัดคูหา    ตําบลคูหา 
          อําเภอสะบ้าย้อย    จังหวัดสงขลา 
๔๘๒.  พระครูประกาศธรรมกิจ   (ประมูล)    วัดประดู่    ตําบลบ่อตรุ 
          อําเภอระโนด    จังหวัดสงขลา 
๔๘๓.  พระครูพิทักษ์สุวรรณากร   (จรัญ)    วัดสุวรรณากร    ตําบลบ่อทอง 
          อําเภอหนองจิก    จังหวดัปัตตานี 
๔๘๔.  พระครูศรัทธาธรรมสถิต   (มงคล) ธ.   วัดสวนใหม่    ตําบลสะเตงนอก 
          อําเภอเมืองยะลา    จังหวดัยะลา 
๔๘๕.  พระครูภัทรธรรมภาณี   (นุย้)     วัดบุณณาราม    ตําบลบางขุนทอง 
          อําเภอตากใบ    จังหวัดนราธวิาส 
 

๒๐.  พระครูท่ีปรึกษาเจ้าคณะตําบล  ชั้นโท 
 
๔๘๖.  พระครูรัตนสรานรุักษ์   (จันทร์)    วัดสระแก้วสองห้อง    ตําบลหัวงัว 
          อําเภอสนม   จังหวดัสุรินทร์ 
 

๒๑.  พระครูเจ้าคณะตําบล  ชั้นโท   ฝ่ายวิปสัสนาธุระ 
   
๔๘๗.  พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ   (กิตติพศ)      วัดชัยภูมิพิทกัษ์    ตําบลกุดชุมแสง 
          อําเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูม ิ
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๒๒.  พระครูเจ้าคณะตําบล  ชั้นโท 
 
๔๘๘.  พระครูนนทวีรวฒัน์    (สมเด็ด)    วัดโคนอนมหาสวัสด์ิ    ตําบลมหาสวัสด์ิ 
          อําเภอบางกรวย    จังหวดันนทบุรี 
๔๘๙.  พระครูอุดมธัญคณุ   (ขีด)     วัดทศทิศาราม    ตําบลบึงทองหลาง 
          อําเภอลําลูกกา   จังหวัดปทุมธานี 
๔๙๐.  พระครูปทุมวัฒนกิจ    (วันชยั)    วัดกร่าง    ตําบลบางกระบือ 
          อําเภอสามโคก    จังหวดัปทุมธานี 
๔๙๑.  พระครูโสภณกิจจารักษ์   (บานเย็น)    วัดบึงบอน    ตําบลบึงบอน 
          อําเภอหนองเสือ   จังหวัดปทุมธานี 
๔๙๒.  พระครูโสภณปทุมากร    (ชลอ)    วัดหนองบัว    ตําบลพระแก้ว 
          อําเภอภาช ี   จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
๔๙๓.  พระครูโฆสิตกิตติคุณ   (เรวัตร)    วัดโพธิ์ประสิทธิ์   ตําบลบ้านนา 
          อําเภอมหาราช    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔๙๔.  พระครูวิสิฐสังฆกจิ   (บุญล้อม)    วัดกุญชรชาติการาม    ตําบลเอกราช 
          อําเภอป่าโมก    จังหวัดอ่างทอง 
๔๙๕.  พระครูประภัศรว์รญาณ   (ทรพัย์)    วัดแก่งคอย   ตําบลแก่งคอย 
          อําเภอแก่งคอย    จังหวดัสระบุรี 
๔๙๖.  พระครูผาสุกธรรมโสภิต   (สมใจ)    วัดบางสําราญ    ตําบลเขาสมอคอน 
          อําเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี 
๔๙๗.  พระครูชัยธรรมาภรณ์    (สมาน)    วัดไผ่ล้อม    ตําบลโพนางดําออก 
          อําเภอสรรพยา    จังหวัดชัยนาท 
๔๙๘.  พระครูชยพัฒนาทร   (ใน)     วัดราษฎร์บํารุง    ตําบลหันคา  
          อําเภอหันคา    จังหวัดชยันาท 
๔๙๙.  พระครูวิบูลอุทัยกิจ    (สุรพล)    วัดทุ่งนา    ตําบลเขาบางแกรก 
          อําเภอหนองฉาง    จังหวดัอุทัยธาน ี
๕๐๐.  พระครูอุดมสีลากร   (ประสาร)    วัดหนองมะเขือ    ตําบลหนองกลางดง 
          อําเภอทัพทนั    จังหวัดอุทัยธาน ี
๕๐๑.  พระครูอมรธรรมวัฒน์   (ไพศาล)              วัดเวฬุวรรณาราม    ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง   จังหวัดจันทบุรี 
๕๐๒.  พระครูกัลยาณคณุาธาร    (เชน)                         วัดบางจะอ้าย   ตําบลมะขาม 
 อําเภอมะขาม    จังหวัดจันทบุรี 
๕๐๓.  พระครูวิรยิสุวรรณคุณ   (บุญส่ง) วัดโค้งบ่อแร่    ตําบลทัพหลวง 
 อําเภอหนองหญ้าไซ    จังหวัดสุพรรณบุรี 
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๕๐๔.  พระครูปริยัติกาญจโนบล   (ดอกบัว   ป.ธ.๔) วัดเขาจําศีล    ตําบลหนองโรง 
 อําเภอพนมทวน   จังหวดักาญจนบุรี 
๕๐๕.  พระครูอาทรกาญจนธรรม   (ฐานิส) วัดวังขยาย    ตําบลปรังเผล 
 อําเภอสังขละบุรี    จังหวดักาญจนบุรี 
๕๐๖.  พระครูอุปถัมภ์ธรรมวัฒน ์  (อาํนวย) วัดถํ้าเจริญธรรม   ตําบลหนองหญ้า 
 อําเภอเมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุรี 
๕๐๗.  พระครูอดุลกาญจนธรรม   (จรูญ) วัดทุ่งโป่งบูชาธรรม    ตําบลหนองปรือ 
 อําเภอหนองปรือ    จังหวัดกาญจนบุรี 
๕๐๘.  พระครูนิทัศน์กิจจาทร   (วันชยั) วัดหนองสีนวล   ตําบลตาคลี 
 อําเภอตาคลี    จังหวัดนครสวรรค ์
๕๐๙.  พระครูนิทานกิจจานุยุต   (ประสิทธิ์) วัดหนองกลับ    ตําบลหนองกลับ 
 อําเภอหนองบัว   จังหวัดนครสวรรค ์
๕๑๐.  พระครูสิทธิวชริธรรม   (บุญชืน่) วัดน้อยวรลักษณ์    ตําบลแสนตอ 
 อําเภอขาณุวรลักษบุรี   จังหวัดกําแพงเพชร 
๕๑๑.  พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์   (สมจิตร์) วัดเขารูปช้าง    ตําบลดงป่าคํา 
 อําเภอเมืองพิจิตร    จังหวัดพิจิตร 
๕๑๒.  พระครูขันติสังวรยุต   (บุญชู) วัดมุจลินทาราม    ตําบลหนองปล้อง 
 อําเภอวังทรายพูน    จังหวัดพิจิตร 
๕๑๓.  พระครูวิมลญาณกิจ   (ถนอม) วัดบางลายเหนอื    ตําบลบางลาย 
 อําเภอบึงนาราง    จังหวดัพิจิตร 
๕๑๔.  พระครูโกศลพัชราศัย   (ประทวน) วัดทุ่งจันทร์สมุทร    ตําบลหล่มสัก 
 อําเภอหล่มสัก    จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๕๑๕.  พระครูวธิานธรรมประสิทธิ์   (อดิเรก) วัดลาย     ตําบลทุ่งหลวง 
 อําเภอคีรีมาศ   จังหวัดสุโขทัย 
๕๑๖.  พระครูวิหารกิจจานุยุต   (ประสาทพร)    วัดหมอนไม้    ตําบลบ้านเกาะ 
 อําเภอเมอืงอุตรดิตถ์    จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๕๑๗.  พระครูสุจิณศาสนกิจ   (ทองคํา) วัดจอมปิงลุ่ม   ตําบลนาแก้ว 
 อําเภอเกาะคา    จังหวัดลําปาง 
๕๑๘.  พระครูโกศลธรรมวิภัช   (สวรรค์)    วัดห้วยข้าวก่าํ   ตําบลห้วยข้าวก่ํา 
 อําเภอจุน   จังหวัดพะเยา 
๕๑๙.  พระครูอดุลขันติพลากร    (ณัฐพล)    วัดศรีบังวัน    ตําบลแม่ใจ 
 อําเภอแม่ใจ   จังหวดัพะเยา 
๕๒๐.  พระครูพิบูลนันทวิทย์   (นรวชิญ์) วัดหนองแดง   ตําบลเปือ 
 อําเภอเชียงกลาง    จังหวดัน่าน 
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๕๒๑.  พระครูพินิจนันทการ   (ประสทิธิ์) วัดสบย่าง    ตําบลป่าคา 
 อําเภอท่าวังผา   จังหวัดน่าน 
๕๒๒.  พระครูสถิตปุญญาภินันท์   (สมพงษ์) วัดดอยแก้ว    ตําบลหนองควาย 
 อําเภอหางดง    จังหวัดเชียงใหม ่
๕๒๓.  พระครูพิทักษ์วีรคุณ   (วิเชยีร) วัดพญาชมภ ู   ตําบลชมภ ู
 อําเภอสารภ ี   จังหวัดเชยีงใหม ่
๕๒๔.  พระครโูสภิตศีลสังวร    (สิงห์คํา) วัดสันมะโก    ตําบลบ้านแป้น 
 อําเภอเมืองลําพูน    จังหวัดลําพูน 
๕๒๕.  พระครูกิตติสิริวฒัน์   (เผิน) วัดศรีชมภู    ตําบลห้วยเกิ้ง 
 อําเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธาน ี
๕๒๖.  พระครูอุดมธรรมโกศล   (อําคา)  ธ. วัดขันธเสมาราม   ตําบลหนองบัวบาน 
 อําเภอหนองวัวซอ    จังหวัดอุดรธาน ี
๕๒๗.  พระครูอดุมธัญญาภิรักษ์   (อัศวิน) วัดอุดมธัญญาผล   ตําบลบ้านค้อ 
 อําเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธาน ี
๕๒๘.  พระครูสุพัฒน์สีลคุณ   (บํารุง) วัดทรงศิริพฒันาราม    ตําบลบ้านโพธิ์  
 อําเภอโพนพิสัย   จังหวัดหนองคาย 
๕๒๙.  พระครูประสิทธิเมธากร   (ประสิทธิ์)   ธ. วัดป่าสุวรรณาราม    ตําบลวังชมภ ู
 อําเภอพรเจรญิ   จังหวัดหนองคาย 
๕๒๓.  พระครูมงคลอุดมธรรม   (อุดม) วัดเหล่าตุ้มพัฒนาราม   ตําบลปวนพุ 
 อําเภอหนองหิน   จังหวัดเลย 
๕๓๑.  พระครูบรรพตธรรมคุณ   (จําเนียร) วัดภูกรงไกธ่รรมาราม    ตําบลเหล่ากอหก 
 อําเภอนาแหว้   จังหวัดเลย 
๕๓๒.  พระครูสุเขตธรรมสถิต   (เตือนใจ)    วัดโคกนาดี    ตําบลแมดนาท่ม 
 อําเภอโคกศรีสุพรรณ   จังหวัดสกลนคร 
๕๓๓.  พระครูสุทธิธรรมสังวร   (เชาวรัตน์)  ธ. วัดท่าวังหิน    ตําบลเชิงชุม  
 อําเภอพรรณานิคม    จังหวัดสกลนคร 
๕๓๔.  พระครูปัญญาวรวิจิตร   (สีนวล)    วัดไชยชุมพล    ตําบลหนองบัว 
 อําเภอเมืองหนองบัวลําภู    จังหวัดหนองบัวลําภ ู
๕๓๕.  พระครูวิมลธรรมนิมิต   (บัวพันธ์)    วัดเทพนิมิตร    ตําบลเทพคีรี 
 อําเภอนาวัง    จังหวัดหนองบัวลําภู 
๕๓๖.  พระครูสุทธิธรรมสาร   (ไสว)     วัดสะอาดโนนงาม   ตําบลในเมือง 
 อําเภอบ้านไผ่    จังหวัดขอนแก่น 
๕๓๗.  พระครูอานันท์สารคุณ   (ชํานาญ)    วัดสว่างทุ่งมน   ตําบลบ้านไผ่ 
 อําเภอบ้านไผ่    จังหวัดขอนแก่น 
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๕๓๘.  พระครูปัญญาสารโชติ   (ปฏคิม) วัดสว่างเลิงแสง    ตําบลกุดขอนแก่น 
 อําเภอภูเวียง    จังหวัดขอนแก่น 
๕๓๙.  พระครูสุทธิเขมากร   (สุภัทร)    วัดสีสะปาวัน   ตําบลโจดหนองแก 
 อําเภอพล    จังหวัดขอนแก่น 
๕๔๐.  พระครูสุธรรมจารี   (ประพันธ์) วัดบ้านฝาง    ตําบลหัวเรอื 
 อําเภอวาปีปทุม    จังหวดัมหาสารคาม 
๕๔๑.  พระครูอุทัยจันทคุณ   (เฉลย) วัดจันทอุทัย    ตําบลเขื่อน 
 อําเภอโกสุมพิสัย    จังหวัดมหาสารคาม 
๕๔๒.  พระครูสีลวัฒน์ธรรมสุนทร   (ชัยวัฒน์)    วัดหนองมะเม้า    ตําบลเชียงยืน 
 อําเภอเชียงยนื    จังหวัดมหาสารคาม 
๕๔๓.  พระครูโอภาสชยาภินันท์   (ระบิล) วัดสว่างโพธิช์ัย    ตําบลมหาไชย 
 อําเภอสมเด็จ    จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๕๔๔.  พระครูโอภาสสีลาภรณ์   (สมภาร) วัดโพธิ์ศรีสวา่งกดุแห่   ตําบลสําราญใต้ 

       อําเภอสามชัย    จังหวัดกาฬสินธุ ์
๕๔๕.  พระครูอมรธรรมวิสุทธิ์   (อมรเดช)  ธ. วัดป่ามงคลธรรมรังษี    ตําบลโนนศิลา 
 อําเภอสหัสขันธ์    จังหวดักาฬสินธุ์ 
๕๔๖.  พระครูพุทธิวราธคิุณ   (เสน) วัดเหล่าตําแย   ตําบลสีแก้ว 
 อําเภอเมืองรอ้ยเอ็ด    จังหวัดร้อยเอ็ด 
๕๔๗.  พระครูวรดิตถ์คณุากร   (สมจิตร) วัดบ้านปลาคูณ    ตําบลท่าหาดยาว 
 อําเภอโพนทราย    จังหวดัร้อยเอ็ด 
๕๔๘.  พระครูวิจิตรคณานุศาสน์    (วนัชัย)  ธ. วัดป่านาเมือง    ตําบลนาเมือง 
 อําเภอเสลภมูิ    จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
๕๔๙.  พระครูวีรธรรมาภินันท์   (สามารถ) วัดบูรพา    ตําบลกลาง 
 อําเภอเสลภมูิ    จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
๕๕๐.  พระครูประโชติวราภรณ์    (บุญช่วย) วัดบ้านดงยาง    ตําบลดินดํา 
 อําเภอจังหาร    จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
๕๕๑.  พระครูขันติยาภิรกัษ์   (ชาติชาย)  ธ. วัดป่าสามัคคีธรรม   ตําบลทุ่งเขาหลวง 
 อําเภอทุ่งเขาหลวง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
๕๕๒.  พระครูเกษมธรรมสถิต   (ลมัย) วัดหนองเมือง    ตําบลหนองเมือง 
 อําเภอม่วงสามสิบ    จังหวัดอุบลราชธาน ี
๕๕๓.  พระครูโสภณพัฒนานุกูล    (หนูยี่) วัดโนนงาม    ตําบลตาลสุม 
 อําเภอตาลสุม   จังหวัดอุบลราชธาน ี
๕๕๔.  พระครูสุวรรณกิจจาภิวฒัน์   (ทองแดง) วัดกวางคํา    ตําบลเขื่องใน 
 อําเภอเขื่องใน   จังหวัดอุบลราชธาน ี
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๕๕๕.  พระครูพัฒนมงคล    (มงคล) วัดหนองตุ    ตําบลหัวเมือง 
 อําเภอมหาชนะชัย    จังหวัดยโสธร 
๕๕๖.  พระครูโสภณศีลธรรม   (ทวี)  ธ. วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ์    ตําบลกุดแห่ 
 อําเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร 
๕๕๗.  พระครูสุขวัฒนคณุ    (ศรีลา) วัดโพนปลัด    ตําบลปราสาทเยอ 
 อําเภอไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ 
๕๕๘.  พระครูโสภณปัญญาประสุต   (บันเทิง) วัดโสภณวหิาร    ตําบลกนัทรารมย ์
 อําเภอขุขันธ์   จังหวัดศรสีะเกษ 
๕๕๙.  พระครูโสภณกัลยาณกิจ   (อุดร) วัดหนองหว้า    ตําบลหัวช้าง 
 อําเภออุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ 
๕๖๐.  พระครูพิมลสารธรรม    (ฤชชณาธร)    วัดบ้านศาลา    ตําบลหัวเสือ 
 อําเภอขุขันธ์    จังหวัดศรสีะเกษ 
๕๖๑.  พระครูสุภัทกิตยาภรณ์    (เกยีรติบัตร)    วัดบ้านไฮ    ตําบลกระแชง 
 อําเภอกันทรลักษ์    จังหวัดศรีสะเกษ 
๕๖๒.  พระครูคัมภรี์มงคลกิจ   (ลํา) วัดทุ่งศรีมงคล    ตําบลพุ่มแก   

อําเภอนาแก    จังหวัดนครพนม 
๕๖๓.  พระครูปัญญาวฒุโิสภิต    (บุญเส็ง)    วัดราสิยาราม   ตําบลไก่คํา 
 อําเภอเมืองอํานาจเจริญ   จังหวัดอํานาจเจริญ 
๕๖๔.  พระครูสุธรรมสารกิจ   (รัตดา) วัดหัวดง    ตําบลเค็งใหญ่ 
 อําเภอหวัตะพาน   จังหวดัอํานาจเจริญ 
๕๖๕.  พระครูวาปีรัตโนภาส    (มานะ) วัดดงมะยาง   ตําบลดงมะยาง 
 อําเภอลืออํานาจ    จังหวดัอํานาจเจริญ 
๕๖๖.  พระครูโสภณจันทวงศ์   (เมิน) วัดแสนสุข    ตําบลห้วยแถลง 
 อําเภอห้วยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา 
๕๖๗.  พระครูธวัชเมธคณุ   (วิเทศ) วัดโพธิ์เมืองปัก    ตําบลเมืองปัก 
 อําเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
๕๖๘.  พระครกูิตติชัยวัตร   (หล่อ) วัดตะกุด   ตําบลงิ้ว 
 อําเภอปักธงชัย    จังหวดันครราชสีมา 
๕๖๙.  พระครูจารวุรรณปิยคุณ    (นรินทร์) วัดสามัคคีมาบกราด    ตําบลมาบกราด 
 อําเภอพระทองคํา    จังหวัดนครราชสมีา 
๕๗๐.  พระครูสีลธราทร   (อุไร) วัดเสนาถไพบูลย์    ตําบลสามสวน 
 อําเภอบ้านแท่น   จังหวัดชัยภูม ิ
๕๗๑.  พระครูปัญญาสุตคุณ    (สมโภชน์  ป.ธ. ๓) วัดธรรมธีราราม    ตําบลในเมือง 
 อําเภอเมืองบุรีรัมย์    จังหวัดบุรีรัมย ์
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๕๗๒.  พระครูถิรธรรมคณุ   (ทอง) วัดบ้านยาง    ตําบลถาวร 
 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดบุรีรมัย ์
๕๗๓.  พระครูปัญญาสาธุกิจ   (นิล) วัดบ้านปลัดปุ๊ก   ตําบลวังเหนือ 
 อําเภอบ้านด่าน    จังหวดับุรีรัมย ์
๕๗๔.  พระครูพิมลกิจจานุรักษ์   (สมเร็จ)  ธ. วัดป่าโคกเบงเหนือ   ตําบลบ้านกรวด 
 อําเภอบ้านกรวด    จังหวดับุรีรัมย ์
๕๗๕.  พระครูภาวนาปัญญาภรณ์   (สุพร)   ธ. วัดป่าปราสาทจอมพระ    ตําบลจอมพระ 
 อําเภอจอมพระ   จังหวัดสุรินทร ์
๕๗๖.  พระครูปิยธรรมวมิล   (ธนชน) วัดรามวราวาส    ตําบลราม 
 อําเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร ์
๕๗๗.  พระครูประสิทธิวรธรรม   (บุญสงค์) วัดบุฝ้าย   ตําบลบุฝ้าย 
 อําเภอประจันตคาม   จังหวัดปราจีนบุร ี
๕๗๘.  พระครูเกษมดิตถคุณ   (ดุสิต) วัดท่าเกษม   ตําบลท่าเกษม 
 อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว 
๕๗๙.  พระครูกิตติธรรมบาล   (ถวิล) วัดโคกกฐิน   ตําบลที่วัง 
 อําเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๕๘๐.  พระครูพิพัฒน์ธรรมานุศาสก์   (พีรพัฒน์) วัดหลวงครู   ตําบลนาเรียง 
 อําเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรธีรรมราช 
๕๘๑.  พระครูโสภิตประภัสสร   (บุญชื่น) วัดช่องลม    ตําบลหาดพันไกร 
 อําเภอเมืองชุมพร    จังหวัดชุมพร 
๕๘๒.  พระครูวรธรรมพมิล   (วิชัย) วัดช่องรอ    ตําบลครน 
 อําเภอสวี    จังหวัดชุมพร  
๕๘๓.  พระครูนิวิฐปัญญาคุณ   (สวัสด์ิ) วัดดอนวาส   ตําบลนาขา 
 อําเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร 
๕๘๔.  พระครูอุทัยธรรมธาดา   (อุเทน) วัดม่วงค่อม   ตําบลควนลัง 
 อําเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา 
๕๘๕.  พระครูประโชติกิตติสาร   (จรญู) วัดวาส    ตําบลวัดขนุน 
 อําเภอสิงหนคร   จังหวัดสงขลา 
๕๘๖.  พระครูวิจิตรกิจจาภรณ์   (เสถียร)    วัดโคกโดน   ตําบลโตนดด้วน 
 อําเภอควนขนุน   จังหวัดพัทลุง 
๕๘๗.  พระครูนิมิตธรรมธาดา   (ชอบ) วัดบุพพนิมิต   ตําบลแม่ลาน 
 อําเภอแม่ลาน   จังหวัดปัตตานี 
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๒๓.  พระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  ชั้นเอก  ฝ่ายวิปัสสนาธรุะ 
 
๕๘๘.  พระครูภาวนาวิทยาคม   (วิชา)  ธ. วัดศรีเทพนิมติวราราม   ตําบลชะอม  
 อําเภอแก่งคอย    จังหวดัสระบุรี 
๕๘๙.  พระครูนิวิฐสมาธคิุณ   (สมนึก)    วัดเกรียงไกรใต้   ตําบลเกรียงไกร 
 อําเภอเมืองนครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์  
๕๙๐.  พระครูสันติวรญาณ  (อ่ํา)  ธ. วัดสันติวรญาณ   ตําบลวังศาล 
 อําเภอวังโป่ง    จังหวัดเพชรบูรณ์  
๕๙๑.  พระครูอุดมญาณโสภณ   (หลอ)  ธ. วัดถํ้าอภัยดํารงธรรม   ตําบลปทุมวาปี 
 อําเภอส่องดาว   จังหวัดสกลนคร 
๕๙๒.  พระครูโพธิธรรมประโชติ   (คําแพง) วัดโพธิ์ไทร    ตําบลกุดแห่ 
 อําเภอเลิงนกทา    จังหวดัยโสธร     
๕๙๓.  พระครูภาวนาชัยมงคล    (สุนทร) วัดป่าชัยมงคล    ตําบลบางริ้น 
 อําเภอเมืองระนอง   จังหวัดระนอง 
 

๒๔.  พระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  ชั้นเอก 
          
๕๙๔.  พระครูปทุมโชติวัฒน์   (เจรญิ)    วัดลาดบัวขาว    แขวงบางคอแหลม 
 เขตบางคอแหลม   กรุงเทพมหานคร 
๕๙๕.  พระครูสุทธิศีลคณุ   (มนูญ) วัดบางขุนเทียนใน   แขวงจอมทอง 
 เขตจอมทอง    กรุงเทพมหานคร     
๕๙๖.  พระครูพิพัฒน์วรการ   (อนันต์) วัดทองสัมฤทธิ์    แขวงแสนแสบ 
 เขตมีนบุรี    กรุงเทพมหานคร 
๕๙๗.  พระครูโสภณภัทรคุณ   (ปรีชา) วัดเพิ่มทาน    ตําบลคลองส่ี 
 อําเภอคลองหลวง    จังหวัดปทุมธาน ี
๕๙๘.  พระครูปทุมสันติคุณ   (สนั่น)    วัดหน้าไม้    ตําบลหน้าไม้   
 อําเภอลาดหลุมแก้ว    จังหวัดปทุมธานี     
๕๙๙.  พระครูกัลยาณธรรมาภรณ์   (บุปผา) วัดไตรสามัคคี    ตําบลสําโรงเหนือ 
 อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
๖๐๐.  พระครูสันตจิตตานุโยค   (สวาท) วัดบางพึ่ง    ตําบลบางพึ่ง 
 อําเภอพระประแดง    จังหวัดสมุทรปราการ 
๖๐๑.  พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์   (สนอง  ป.ธ.๔) วัดสามวิหาร   ตําบลท่าวาสุกร ี
 อําเภอพระนครศรีอยธุยา   

จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
  



- ๓๙ - 
 
๖๐๒.  พระครูเกษมธรรมานันท์   (ไพรัตน์) วัดตะโหนด   ตําบลนครหลวง 
 อําเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๖๐๓.  พระครูเกษมปทุมรักษ์   (ทองหล่อ) วัดลาดประทุมคงคาราม   ตําบลหลักชัย      
 อําเภอลาดบัวหลวง   จังหวัดพระนครศรีอยธุยา   
๖๐๔.  พระครูวิศาลวรคุณ   (วริัตน์) วัดบ้านอิฐ   ตําบลบ้านอิฐ 
 อําเภอเมืองอ่างทอง   จังหวัดอ่างทอง 
๖๐๕.  พระครูวิสุทธบุิญญากร  (บุญเหลือ) วัดสายตรี   ตําบลธารเกษม 
 อําเภอพระพทุธบาท   จังหวัดสระบุรี  
๖๐๖.  พระครูเกษมสรคณุ   (ประเสรฐิ) วัดเขาดิน   ตําบลม่วงหวาน 
 อําเภอหนองแซง   จังหวัดสระบุรี 
๖๐๗.  พระครูวิบูลศีลโสภิต   (ประเสริฐ)  ธ. วัดคีรีธรรมาราม   ตําบลโคกตูม 
 อําเภอเมืองลพบุรี   จังหวดัลพบุรี 
๖๐๘.  พระครูถาวรจริยาภิวฒัน์   (ดําเนนิ) วัดหัวตะพาน   ตําบลแพรกศรรีาชา 
 อําเภอสรรคบุรี   จังหวัดชัยนาท 
๖๐๙.  พระครูววิิธชยัคุณ   (อุทัย) วัดหนองตาดํา   ตําบลท่าชัย 
 อําเภอเมืองชัยนาท   จังหวัดชัยนาท 
๖๑๐.  พระครูวิรยิสังฆกิจ   (ทนงชัย) วัดเสม็ด   ตําบลเสม็ด 
 อําเภอเมืองชลบุรี   จังหวัดชลบุรี 
๖๑๑.  พระครูวธิานศุภกจิ   (แก้ว) วัดหนองแช่แว่น    ตําบลมาบโป่ง 
 อําเภอพานทอง   จังหวัดชลบุรี    
๖๑๒.  พระครูประภัทร์ชลธรรม  (บรรยงค์) วัดศรีรัตนาราม   ตําบลสุรศักด์ิ 
 อําเภอศรรีาชา   จังหวัดชลบุรี 
๖๑๓.  พระครูเกษมกิตติโสภณ   (วัลลภ) วัดสามัคคีบรรพต    ตําบลบางเสร่ 
 อําเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี 
๖๑๔.  พระครูอนุวัตพัฒนกิจ   (บรรทม)   วัดเขาน้อย    ตําบลกองดิน 
 อําเภอแกลง   จังหวัดระยอง   
๖๑๕.  พระครูบวรศีลวฒัน์   (อํานวย) วัดหนองกันเกรา   ตําบลทางเกวียน      
 อําเภอแกลง   จังหวัดระยอง   
๖๑๖.  พระครูนันทจริยาภรณ์   (สมคิด) วัดบึงตาต้า   ตําบลหนองไร่ 
 อําเภอปลวกแดง    จังหวัดระยอง 
๖๑๗.  พระครูปัญญาศภุสิทธิ์   (บัญชา)  ธ. วัดคีรีภาวนาราม   ตําบลพลา 
 อําเภอบ้านฉาง    จังหวัดระยอง        
๖๑๘.  พระครูวิจิตรเขมาภินันท์   (ประจวบ) วัดคลองตะเพียน   ตําบลพลวง 
 อําเภอเขาคิชฌกูฏ   จังหวดัจันทบุรี 
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๖๑๙.  พระครูวิบูลธรรมคุณ   (สําเนยีง) วัดเกาะเปริด   ตําบลเกาะเปริด  
 อําเภอแหลมสิงห์   จังหวัดจันทบุรี 
๖๒๐.  พระครูนันทธรรมโกศล   (มงคล) วัดเนินยาง   ตําบลห้วยแร้ง 
 อําเภอเมืองตราด   จังหวดัตราด 
๖๒๑.  พระครูวิมลสิทธิชยั   (นํา) วัดเลาเต่า    ตําบลห้วยพระ 
 อําเภอดอนตูม   จังหวัดนครปฐม 
๖๒๒.  พระครูวิกรมพิทยคุณ   (ภริมย)์ วัดเทียนดัด    ตําบลบ้านใหม่ 
 อําเภอสามพราน    จังหวดันครปฐม 
๖๒๓.  พระครูสุวรรณศภุกิจ    (จรญู) วัดสุวรรณาราม   ตําบลศาลายา 
 อําเภอพุทธมณฑล   จังหวัดนครปฐม 
๖๒๔.  พระครูสุชาตวุฒคิุณ   (ประภาส) วัดสูงสุมารมหันตาราม   ตําบลจระเข้ใหญ่ 
 อําเภอบางปลาม้า    จังหวัดสุพรรณบุรี 
๖๒๕.  พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ   (สมพงษ์) วัดองค์พระ    ตําบลวังยาว 
 อําเภอด่านชา้ง   จังหวัดสุพรรณบุร ี
๖๒๖.  พระครูสาธุกิจจาภรณ์   (เลี่ยม) วัดพิพัฒนาราม    ตําบลวังน้ําเย็น 
 อําเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี 
๖๒๗.  พระครูสุนทรกาญจนธรรม   (สุดใจ) วัดองสิต    ตําบลนาสวน 
 อําเภอศรีสวสัด์ิ    จังหวัดกาญจนบุรี 
๖๒๘.  พระครูจิรพัฒนาทร    (ชํานาญ)  ธ. วัดไทยววิัฒนาราม    ตําบลหนองหญ้า 
 อําเภอเมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุรี 
๖๒๙.  พระครูสาครธรรมโกศล   (สุภา) วัดบางยาง    ตําบลบางยาง 
 อําเภอกระทุม่แบน    จังหวัดสมุทรสาคร 
๖๓๐.  พระครูสาครสิริสาร   (ทองหลอ่) วัดปราสาทสามัคคีธรรม   ตําบลบางโทรัด        
 อําเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร    
๖๓๑.  พระครูโสภณถิรธรรม   (จําเนยีร) วัดบางพัง   ตําบลเบิกไพร 
 อําเภอบ้านโป่ง    จังหวัดราชบุร ี
๖๓๒.  พระครโูชติสุวรรณคุณ    (ประเทือง) วัดเฉลิมอาสน์   ตําบลท่าชุมพล 
 อําเภอโพธาราม    จังหวัดราชบุร ี
๖๓๓.  พระครูธรรมวรทตั   (ทองใบ) วัดตาลบํารุงกิจ    ตําบลส่ีหมื่น 
 อําเภอดําเนนิสะดวก    จังหวัดราชบุรี 
๖๓๔.  พระครูวิมลธรรมาภินันท์   (ธวัช)  ธ. วัดบ้านบ่อ    ตําบลสวนผ้ึง 
 อําเภอสวนผึง้    จังหวัดราชบุรี 
๖๓๕.  พระครูวิมลกิตติวฒัน์    (ขวญัเมือง) วัดเลิศดุสิตาราม   ตําบลหนองกระทุ่ม 
 อําเภอปากทอ่    จังหวัดราชบุรี 
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๖๓๖.  พระครูไพศาลพัฒนาภริัต  (วจิิตร) วัดประชารังสรรค์    ตําบลท่าผา      
 อําเภอบ้านโป่ง    จังหวัดราชบุร ี
๖๓๗.  พระครูประกาศธรีคุณ   (อํานวย)  ธ. วัดเกตุน้อยอมัพวัน    ตําบลคุ้งกระถิน 
 อําเภอเมืองราชบุรี    จังหวัดราชบุร ี
๖๓๘.  พระครูอุทัยบุญวชัร์   (บุญยิ่ง)  ธ. วัดอุทัยโพธาราม    ตําบลท่าราบ 
 อําเภอเมืองเพชรบุรี    จังหวัดเพชรบุรี 
๖๓๙.  พระครูอินทวชิราภรณ์    (นาม) วัดอินทาราม    ตําบลธงชัย  
 อําเภอเมืองเพชรบุรี    จังหวัดเพชรบุรี 
๖๔๐.  พระครูวัชรสารโสภณ   (สมศักด์ิ) วัดลาดโพธิ์    ตําบลสํามะโรง 
 อําเภอเมืองเพชรบุรี    จังหวัดเพชรบุรี 
๖๔๑.  พระครูสถิตกมลธรรม   (กมล) วัดปากง่าม    ตําบลกระดังงา 
 อําเภอบางคนที     จังหวดัสมุทรสงคราม 
๖๔๒.  พระครูสุธรรมยุต   (จําลอง)  ธ. วัดหนองกุ่มสุมังคลาราม   ตําบลอ่าวน้อย  
 อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์    

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
๖๔๓.  พระครูนิยุตธรรมนาถ   (จอย) วัดท่าสุ่ม   ตําบลวังมหากร 
 อําเภอท่าตะโก   จังหวัดนครสวรรค ์
๖๔๔.  พระครูไพศาลธรรมกิจ   (ชาญศักด์ิ)  ธ. วัดมงคลรัตนาราม    ตําบลท่างิ้ว      
 อําเภอบรรพตพิสัย   จังหวัดนครสวรรค์   
๖๔๕.  พระครูนิยุตปุญญเกษม   (บุญสม) วัดเกษมศานติ์    ตําบลบางประมุง 
 อําเภอโกรกพระ    จังหวัดนครสวรรค์     
๖๔๖.  พระครูพิพิธวชิโรภาส   (อุทัย) วัดศรีสังฆธาราม    ตําบลท่าพุทรา 
 อําเภอคลองขลุง    จังหวัดกําแพงเพชร 
๖๔๗.  พระครูวิจิตรเขมากร   (เกษตร) วัดเขาพนมกาว    ตําบลหนองพยอม    
 อําเภอตะพานหิน    จังหวัดพิจิตร          
๖๔๘.  พระครูวิสุทธิขันตคิุณ   (เชิง) วัดหนองเต่า    ตําบลภูมิ 
 อําเภอบางมูลนาก   จังหวัดพิจิตร 
๖๔๙.  พระครูวินยัสีลาภรณ์   (ทองหล่อ) วัดหนองสองห้อง   ตําบลห้วยรว่ม   
 อําเภอดงเจรญิ    จังหวัดพิจิตร        
๖๕๐.  พระครูมงคลสีลาจารย์   (บุญเรือง)  ธ. วัดศิลามงคล    ตําบลหินฮาว  
 อําเภอหล่มเก่า    จังหวัดเพชรบูรณ ์
๖๕๑.  พระครูธีรพัชรากร   (บุญช่วย) วัดบึงสามพันล่าง    ตําบลบึงสามพัน 
 อําเภอบึงสามพัน   จังหวดัเพชรบูรณ์ 
๖๕๒.  พระครูเกษมพัชรสาร   (สมคดิ) วัดธุตังคาราม    ตําบลศรีเทพ     
 อําเภอศรีเทพ    จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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๖๕๓.  พระครูโสภณจันทโพธิ    (โพธิ์)  วัดยาง    ตําบลพลายชุมพล 

อําเภอเมืองพิษณุโลก    จังหวัดพิษณุโลก   
๖๕๔.  พระครูวาปีปัญโญภาส    (จําลอง) วัดหนองชุมแสง    ตําบลท่าทอง 
 อําเภอสวรรคโลก    จังหวัดสุโขทัย   
๖๕๕.  พระครูสุภัทรธีรธรรม   (เรียน) วัดศิลาราม    ตําบลวังหิน 
 อําเภอเมืองตาก    จังหวัดตาก   
๖๕๖.  พระครูสุนทรวริิโยภาส   (เพี้ยง) วัดนาทะเล    ตําบลศรีพนมมาศ           
 อําเภอลับแล    จังหวัดอตุรดิตถ์ 
๖๕๗.  พระครูอุดมกิตติวัฒน์    (คาํแก้ว) วัดทุ่งฮี    ตําบลวังทรายคาํ 
 อําเภอวังเหนอื    จังหวัดลําปาง 
๖๕๘.  พระครูสาทรพัฒนพิศาล   (สุพรรณ) วัดบ้านหล่าย    ตําบลสบปราบ 
 อําเภอสบปราบ    จังหวดัลําปาง 
๖๕๙.  พระครูวิจิตรพัฒนวิมล    (มานิตย์) วัดน้ําผ้ึงชาวไร่ออ้ย    ตําบลศาลา 
 อําเภอเกาะคา    จังหวัดลําปาง 
๖๖๐.  พระครูวิจิตรพัฒนคุณ   (ประเสริฐ) วัดบ้านฮ่อม    ตําบลนาครัว 
 อําเภอแม่ทะ    จังหวัดลําปาง 
๖๖๑.  พระครูวธิานวริิยกิจ   (มิตร) วัดปูปอ    ตําบลดงเจน 
 อําเภอภูกามยาว    จังหวดัพะเยา 
๖๖๒.  พระครูวธิานพิพฒันกิจ   (จรญู) วัดสบบง   ตําบลสบบง   
 อําเภอภูซาง    จังหวัดพะเยา 
๖๖๓.  พระครูสาทรพัฒนาการ   (สวาท) วัดพระธาตุดอยคํา    ตําบลร่มเย็น 
 อําเภอเชียงคาํ    จังหวัดพะเยา 
๖๖๔.  พระครูปฏิภาณธรรมทิน   (สมพล) วัดอรัญญวิเวกคีรี    ตําบลเวียง 

อําเภอเวยีงป่าเป้า    จังหวัดเชียงราย    
๖๖๕.  พระครูวิสุทธิว์รศลิป์    (ชัยณรงค์) วัดอรัญวิเวก    ตําบลทานตะวัน   
 อําเภอพาน    จังหวัดเชียงราย 
๖๖๖.  พระครูพิศาลธีรธรรม    (ธรีพล) วัดปางห้า    ตําบลเกาะช้าง 
 อําเภอแม่สาย    จังหวัดเชียงราย 
๖๖๗.  พระครูมนูญสารกิจ   (เฉลิมพล) วัดบุญเริง    ตําบลบ้านเวียง 
 อําเภอร้องกวาง    จังหวดัแพร่ 
๖๖๘.  พระครูโสภณนพการ    (นิกร) วัดรัตนสุนทร    ตําบลน้ํารัด 
 อําเภอหนองม่วงไข่    จังหวัดแพร่    
๖๖๙.  พระครูวิทิตนันทเวช    (บุญทอง) วัดน้ําพาง    ตําบลน้ําพาง  
 อําเภอแม่จรมิ    จังหวัดน่าน  
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๖๗๐.  พระครูสุภาจารวตัร   (อิ่นคํา) วัดงิ้วเฒ่า    ตําบลแม่สาบ  
 อําเภอสะเมิง    จังหวัดเชยีงใหม ่
๖๗๑.  พระครูสุนทรเจติยารักษ์    (พณิ) วัดพระธาตุดอยคํา    ตําบลแม่เหียะ 
 อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 
๖๗๒.  พระครูประดิษฐ์พรหมคุณ    (บุญเลิศ)   วัดพรหมประดิษฐ์    ตําบลเหมืองแก้ว 
 อําเภอแม่ริม   จังหวดัเชยีงใหม ่
๖๗๓.  พระครูวิรุฬห์สัทธาวัฒน์    (บัญชา) วัดศรีเกิด    ตําบลยุหว่า 
 อําเภอสันป่าตอง    จังหวัดเชียงใหม่ 
๖๗๔.  พระครูวิโรจน์ผดุงศาสน์   (อิ่นแก้ว) วัดแม่ปาน    ตําบลช่างเคิ่ง  
 อําเภอแม่แจ่ม    จังหวัดเชียงใหม ่
๖๗๕.  พระครูจารวุรรณพิพัฒน์    (อดุม) วัดเดชดํารงค์   ตําบลขุนคง 
 อําเภอหางดง    จังหวัดเชียงใหม่  
๖๗๖.  พระครูวินิตมงคลธรรม    (มงคล) วัดสันต้นเปา    ตําบลแม่ข่า  
 อําเภอฝาง    จังหวัดเชียงใหม่ 
๖๗๗.  พระครูอดุลเจติยาภิบาล   (อนิทร์ทัต) วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง    ตําบลขี้เหล็ก 
 อําเภอแม่แตง    จังหวัดเชียงใหม่      
๖๗๘.  พระครูสุจิณสังวรคุณ   (ไพโรจน์) วัดห้วยม่วง    ตําบลปงตํา 
 อําเภอไชยปราการ    จังหวัดเชียงใหม่ 
๖๗๙.  พระครปูระโชติวฒุิกร   (ทองแดง) วัดต้นผึ้ง    ตําบลหนองล่อง 
 อําเภอเวยีงหนองล่อง    จังหวัดลําพูน      
๖๘๐.  พระครูวรกิจจานยุุต    (บรรลอื) วัดหนองหล่ม    ตําบลศรีบัวบาน 
 อําเภอเมืองลําพูน   จังหวดัลําพูน 
๖๘๑.  พระครูพิสุทธิ์ธรรมสุนทร   (สุธรรม)  วัดบ้านใหม่   ตําบลนครเจดีย์          
 อําเภอป่าซาง    จังหวัดลําพูน 
๖๘๒.  พระครูวรวรรณวศิิษฎ์    (ณรงค์) วัดทุ่งเป็ด    ตําบลทุ่งหัวช้าง  
 อําเภอทุ่งหัวช้าง    จังหวดัลําพูน         
๖๘๓.  พระครูวรกิจปรีชา   (ปรีชา) วัดศรีดอนชัย    ตําบลบ้านธิ       
 อําเภอบ้านธ ิ   จังหวัดลําพูน      
๖๘๔.  พระครูชัยสารโพธิคุณ  (สมาน) วัดโพธิ์ชัย    ตําบลเตาไห 
 อําเภอเพ็ญ    จังหวัดอุดรธานี       
๖๘๕.  พระครูประกาศโพธิคุณ   (สุภรี์) วัดโพธิ์ศรี    ตําบลหนองแวง 
 อําเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธานี        
๖๘๖.  พระครูฐิติญาณวฒัน์    (คาํไพ) วัดเจติยรัตน์    ตําบลเชียงแหว 
 อําเภอกุมภวาปี    จังหวดัอุดรธานี 
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๖๘๗.  พระครูปัญญาธรรมสุนทร   (สงวน) วัดครองธรรมิการาม    ตําบลนาดี 
 อําเภอหนองแสง    จังหวัดอุดรธานี  
๖๘๘.  พระครูอินทรานวุฒัน์   (เรืองชัย) วัดอินทราราม    ตําบลบ้านเลื่อม 
 อําเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธาน ี
๖๘๙.  พระครูสุตกิจบรรหาร   (สมจิตร)  ธ. วัดสระศรีทวปุีญญาราม    ตําบลผาสุก 
 อําเภอกุมภวาปี    จังหวดัอุดรธาน ี
๖๙๐.  พระครูฐิติสุวรรณวัฒน์    (ขันทอง) วัดศรีธาตุประมัญชา   ตําบลจําปี 
 อําเภอศรธีาตุ    จังหวัดอุดรธานี   
๖๙๑.  พระครูวิชิตธรรมคุณ   (เจรยีญ) วัดลําดวน    ตําบลบุ่งแก้ว      

       อําเภอโนนสะอาด   จังหวัดอุดรธาน ี
๖๙๒.  พระครูโพธิสุวัฒนาภรณ์    (ศภุชัย) วัดโพธิ์ศรีสะอาด    ตําบลพังงู      
 อําเภอหนองหาน   จังหวดัอุดรธานี 
๖๙๓.  พระครูวิศาลสุตาภรณ์    (ทองเดือน) วัดศาลาคํา   ตําบลสีกาย 
 อําเภอเมืองหนองคาย    จังหวัดหนองคาย 
๖๙๔.  พระครูประยุตธรรมญาณ    (พรมมา) วัดศรีจันทรธ์รรมคุณ    ตําบลศรีวิไล 
 อําเภอศรวีิไล    จังหวัดหนองคาย     
๖๙๕.  พระครูกมลธรรมจารี   (มนัส) วัดชัยมงคล    ตําบลหนองปลาปาก 
 อําเภอศรีเชยีงใหม่    จังหวัดหนองคาย 
๖๙๖.  พระครูไพรสณฑ์สันติธรรม  (คําใบ) วัดพนาสณฑ์    ตําบลสระใคร      
 อําเภอสระใคร    จังหวัดหนองคาย    
๖๙๗.  พระครูสุนทรปัญญาวธุ   (วันชัย) วัดดงยางวราราม    ตําบลนาทับไฮ      
 อําเภอรัตนวาปี    จังหวดัหนองคาย 
๖๙๘.  พระครูโฆสิตวรสาร   (สนั่น) วัดศิริมงคล   ตําบลพระธาตุบังพวน 
 อําเภอเมืองหนองคาย   จังหวัดหนองคาย 
๖๙๙.  พระครูอุดมฐิติคุณ   (อิทธิพล) วัดชุมแพ    ตําบลปะโค 
 อําเภอเมืองหนองคาย   จังหวัดหนองคาย 
๗๐๐.  พระครูอุดมชยัธรรม   (สมศรี)   วัดชัยอุดม    ตําบลเหล่าทอง 
 อําเภอโซ่พิสัย    จังหวัดหนองคาย 
๗๐๑.  พระครูวิจิตรรัตนากร   (เล็ก)    วัดแก้วพิจิตร    ตําบลท่าบ่อ 
 อําเภอท่าบ่อ    จังหวัดหนองคาย 
๗๐๒.  พระครูวุฒิสิริวรรณ   (สมหมาย) วัดอ่างมโนราห์    ตําบลโพธิ์หมากแข้ง  
 อําเภอบึงโขงหลง    จังหวัดหนองคาย    
๗๐๓.  พระครูวิสุทธินภิากร   (อินทร์) วดัสุทธาวาส    ตําบลท่าสะอาด 
 อําเภอเซกา     จังหวัดหนองคาย 
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๗๐๔.  พระครูโพธิธรรมสโมธาน   (บุญส่ง) วัดโพธิ์ชม    ตําบลศรีสองรัก 
 อําเภอเมืองเลย     จังหวดัเลย 
๗๐๕.  พระครูปัญญาวชโิรดม   (เกิน) วัดโนนสําราญ    ตําบลหนองหญ้าปล้อง 
 อําเภอวังสะพุง    จังหวดัเลย 
๗๐๖.  พระครูสารธรรมาทร   (บิน) วัดสิงห์ทอง    ตําบลโคกขม้ิน 
 อําเภอวังสะพุง    จังหวดัเลย 
๗๐๗. พระครูโพธิสังฆการ    (วีระศักด์ิ)    วัดโพธิ์ชัย    ตําบลแวง    
 อําเภอสว่างแดนดิน    จังหวัดสกลนคร 
๗๐๘.  พระครูสีลปิยคุณ   (หวัด) วัดสามัคคีธรรม    ตําบลเชิงชุม  
 อําเภอพรรณนิคม   จังหวดัสกลนคร    
๗๐๙.  พระครูปภัสร์สีลคุณ   (หัด)   วัดคามวาสี    ตําบลท่าศิลา     
 อําเภอส่องดาว    จังหวัดสกลนคร 
๗๑๐.  พระครูปทุมรัตนากร   (วิชัย) วัดชัยสะอาด    ตําบลหัวนา 
 อําเภอเมืองหนองบัวลําภู   จังหวัดหนองบัวลําภู 
๗๑๑.  พระครูสุวรรณสันติการ   (พชิิต)    วัดกาญจนาราม    ตําบลหนองเรือ 
 อําเภอโนนสัง    จังหวัดหนองบัวลําภู  
๗๑๒.  พระครูโอภาสธรรมาภวิัฒน์    (อําพร) วัดจันทราราม   ตําบลหนองแก 
 อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวดัหนองบัวลําภู     
๗๑๓.  พระครูจารธุรรมพิทักษ์    (คาํผอง) วัดศิริธรรมาวดี    ตําบลนาดี 
 อําเภอสุวรรณคหูา   จังหวัดหนองบัวลําภ ู
๗๑๔.  พระครูมงคลธีรธรรม   (บัณฑติ) วัดสว่างกุงทอง    ตําบลสุวรรณคูหา 
 อําเภอสุวรรณคูหา   จังหวัดหนองบัวลําภ ู
๗๑๕.  พระครูสุนทรภรูญิาณ   (โสภา) วัดโนนรัง  ข.   ตําบลทรายทอง       
 อําเภอศรีบุญเรือง    จังหวัดหนองบัวลําภ ู
๗๑๖.  พระครูนิมิตธรรมาภรณ์   (พร) วัดนิมิตเทพอํานวย    ตําบลนาคําไฮ 
 อําเภอเมืองหนองบัวลําภู    จังหวัดหนองบัวลําภ ู
๗๑๗.  พระครูปิยธรรมาภิราม   (ไสว) วัดโนนศิลา    ตําบลสําราญ    
 อําเภอเมืองขอนแก่น    จังหวัดขอนแก่น 
๗๑๘.  พระครูพิชัยสารการ   (บัวผัน)     วัดวิชัยยาราม    ตําบลวังชัย 
 อําเภอน้ําพอง    จังหวัดขอนแก่น 
๗๑๙.  พระครูโสภณขันตยาคม  (สมจิตร) วัดโนนลาน    ตําบลหนองไผ่      
 อําเภอชุมแพ    จังหวัดขอนแก่น 
๗๒๐.  พระครปูราโมทยว์ุฒิสาร   (จําเนียน) วัดศรีชมชื่น   ตําบลทรายมูล 
 อําเภอน้ําพอง   จังหวัดขอนแก่น  
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๗๒๑.  พระครูอมรธรรมสาร   (สกล) วัดจอมศรีมนุี    ตําบลหนองแวง 
 อําเภอพระยนื   จังหวัดขอนแก่น 
๗๒๒.  พระครูสถิตสารโสภิต    (ชาลี)    วัดสามัคคีวิทยาราม    ตําบลบัวใหญ่ 
          อําเภอน้ําพอง   จังหวัดขอนแก่น 
๗๒๓.  พระครูกิตติปัญญานุโยค   (สมศักด์ิ)    วัดศรีธาตุ   ตําบลในเมือง 
          อําเภอเวยีงเก่า    จังหวัดขอนแก่น 
๗๒๔.  พระครูสันติสุทธิธรรม   (คําผล)    วัดโนนสะอาด    ตําบลในเมือง 
          อําเภอเวยีงเก่า    จังหวัดขอนแก่น 
๗๒๕.  พระครูสุทธิวาสสุนทร   (สุนทร)    วัดสุทธิวาส    ตําบลเมืองแอม  
          อําเภอเขาสวนกวาง    จังหวัดขอนแก่น 
๗๒๖.  พระครูสุทธิโพธิสาร    (แก้ว)     วัดโพธิ์    ตําบลสีชมพู      
          อําเภอสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น 
๗๒๗.  พระครูสันติโพธิธรรม   (สุริยา)    วัดโพธยาวาส    ตําบลกุดธาตุ 
          อําเภอหนองนาคํา    จังหวัดขอนแก่น 
๗๒๘.  พระครูวิบูลสิทธิสาร   (ไพบูลย)์    วัดสามัคคีประชาวาส    ตําบลโนนพะยอม 
          อําเภอชนบท    จังหวัดขอนแก่น   
๗๒๙.  พระครูสุวรรณวนาพิทักษ์   (ทองพูน)       วัดป่าเทพอุดม    ตําบลซับสมบูรณ์ 
          อําเภอโคกโพธิ์ไชย   จังหวัดขอนแก่น 
๗๓๐.  พระครูวีรธรรมประคุณ    (ไพจิตร)    วัดวารินทร์    ตําบลบ้านเรือ 
          อําเภอภูเวียง    จังหวัดขอนแกน่ 
๗๓๑.  พระครูกิตติธรรโมภาส   (เกรยีงศักด์ิ)   วัดหนองแวง    ตําบลขามป้อม 
 อําเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม 
๗๓๒.  พระครูสุภัทรวรากร   (สมพร) วัดสว่างวิเวกจิต    ตําบลเขวาไร ่
 อําเภอนาเชอืก   จังหวัดมหาสารคาม 
๗๓๓.  พระครูสุทัศน์วุฒสิาร   (อ่อนตา) วัดวังจาน    ตําบลดอนกลาง   
 อําเภอโกสุมพิสัย    จังหวัดมหาสารคาม   
๗๓๔.  พระครูกมลปุญญวัฒน์   (อมัพร) วัดดงเมือง    ตําบลเหล่าอ้อย 
 อําเภอร่องคาํ     จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๗๓๕.  พระครูประทีปธรรมาภิบาล   (เนติ) วัดโพธิ์ชัยบุ่งคล้า    ตําบลบัวขาว 
 อําเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ ์
๗๓๖.  พระครูสิริญาณโสภณ  (เสรี)  ธ. วัดป่า ณ ศีลวันต์    ตําบลหนองใหญ่ 
 อําเภอหนองกุงศรี    จังหวัดกาฬสินธุ ์
๗๓๗.  พระครูวิสุทธธิรรมจารี   (ธนสิทธิ์)  ธ. วัดหนองคอนสวรรค์    ตําบลเจ้าท่า 
 อําเภอกมลาไสย    จังหวดักาฬสินธุ์   
 



- ๔๗ - 
 
๗๓๘.  พระครูภาวนาวรธรรม   (ชัยยนัต์)  ธ. วัดถํ้าหม้อสันติธรรม    ตําบลกุงเก่า 
 อําเภอท่าคันโท   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๗๓๙.  พระครูจันทสารโสภณ   (เลี้ยง)  ธ. วัดป่าถาวรธรรมชาติ    ตําบลหนองแวง 
 อําเภอสมเด็จ    จังหวัดกาฬสินธุ์  
๗๔๐.  พระครูโอภาสปัญญากร   (คุณสินธ์) วัดสว่างชัยศรี    ตําบลเหนือ 
 อําเภอเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์    
๗๔๑.  พระครปูระดิษฐ์ธรรมาภิบาล   (สุทัศน์)  วัดหอไตรปิฏการาม    ตําบลกาฬสินธุ์ 
 อําเภอเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์    
๗๔๒.  พระครูสุจิตธรรมาภิบาล   (ชมชื่น) วัดศรีนวลหัวงัว    ตําบลยางตลาด        
 อําเภอยางตลาด    จังหวดักาฬสินธุ์  
๗๔๓.  พระครูวีรธรรมญาณ   (วรีะจติร)    วัดมงคลหนองแสง    ตําบลบึงนาเรียง 
 อําเภอห้วยเม็ก    จังหวดักาฬสินธุ์ 
๗๔๔.  พระครูสุตธรรมาทร   (สุนีย ์ ป.ธ. ๓,  พธ.บ.) วัดบ้านท่านคร    ตําบลในเมือง 
 อําเภอเมืองรอ้ยเอ็ด    จังหวัดร้อยเอ็ด   
๗๔๕. พระครูสุทธานุวัตร   (สมพงษ์) วัดสุทธาวาส    ตําบลหนองแวง  
 อําเภอเกษตรวิสัย    จังหวัดร้อยเอ็ด 
๗๔๖.  พระครูวรธรรมาภรณ์   (ทอง) วัดสระแคน    ตําบลโคกสว่าง 
 อําเภอพนมไพร    จังหวดัร้อยเอ็ด 
๗๔๗.  พระครูอรุณธรรมวัฒน์   (ประมูล) วัดสวา่งคารมณ์    ตําบลหนองผือ 
 อําเภอจตุรพกัตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด 
๗๔๘.  พระครูสิทธิปัญโญภาส   (ประสพ) วัดดงยาง    ตําบลสีแก้ว 
 อําเภอเมืองรอ้ยเอ็ด    จังหวัดร้อยเอ็ด 
๗๔๙.  พระครูประภัศรเ์ขมาภิรมย์    (สนอง) วัดเขมาวาส    ตําบลไพศาล 
 อําเภอธวัชบุรี    จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
๗๕๐.  พระครูปัญญาธรรมวิมล   (บุปผา) วัดบ้านตลาดไชย    ตําบลบ้านฝาง 
 อําเภอเกษตรวิสัย    จังหวัดร้อยเอ็ด 
๗๕๑.  พระครูจารวุรรณวโรภาส   (ทองดี) วัดโนนสวาท   ตําบลผักแว่น  
 อําเภอจังหาร    จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
๗๕๒.  พระครูโอภาสวรธรรม   (อุทัย) วัดอําไพรวัลย์    ตําบลเกาะแก้ว 
 อําเภอเสลภมูิ    จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
๗๕๓.  พระครูชัยกิตติโสภณ   (กมลชยั)  ธ. วัดป่าศรีโพนทราย   ตําบลโพนทราย 
 อําเภอโพนทราย    จังหวดัร้อยเอ็ด 
๗๕๔.  พระครูถาวรอัครธรรม   (เสาร์) วัดบ้านเหล่ากุด    ตําบลสวนจิก 
 อําเภอศรีสมเด็จ    จังหวดัร้อยเอ็ด 
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๗๕๕.  พระครูประภัศรธ์รรมพิมล   (สม) วัดสุคันธาราม    ตําบลล้ินฟ้า 
 อําเภอจตุรพกัตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด   
๗๕๖.  พระครูประโชติบุญญากร   (ประสิทธิ์) วัดบ้านเหล่า   ตําบลหนองบัว 
 อําเภออาจสามารถ    จังหวัดร้อยเอ็ด 
๗๕๗.  พระครูวรปัญญาวิมล   (พอง) วัดท่าแร่สามคัคี   ตําบลเมืองเปลือย 
 อําเภอศรีสมเด็จ    จังหวดัร้อยเอ็ด      
๗๕๘.  พระครูนิเทศน์วรธรรม   (ปรีชา) วัดหนองหอย   ตําบลหนองผือ 
 อําเภอจตุรพกัตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด   
๗๕๙.  พระครูประดิษฐธรรมรังษี    (เจริญ) วัดโพธิ์สูง    ตําบลเด่นราษฎร ์
 อําเภอหนองฮี    จังหวัดรอ้ยเอ็ด       
๗๖๐.  พระครูสุวัฒนธ์รรมากร   (เฉลิม) วัดโพนสูง    ตําบลขุหลุ        
 อําเภอตระการพืชผล    จังหวัดอุบลราชธาน ี
๗๖๑.  พระครูประภัศร์สารคุณ   (สุวรรณ) วัดสระสมิง    ตําบลหนองบก 
 อําเภอเหล่าเสือโก้ก    จังหวัดอุบลราชธานี   
๗๖๒.  พระครูวิมลพัฒนคุณ    (ขุนทา) วัดเหมือดแอ่   ตําบลขามป้อม    
 อําเภอเขมราฐ   จังหวัดอุบลราชธานี  
๗๖๓.  พระครูสารธรรมประคุณ   (บุญรอด) วัดกุดคูณ   ตําบลในเมือง    
 อําเภอเมืองอุบลราชธานี    จังหวัดอุบลราชธาน ี
๗๖๔.  พระครูถิรธรรมโกศล   (อํานวย) วัดแสนสนุก   ตําบลขามเปี้ย     
 อาํเภอตระการพืชผล    จังหวัดอุบลราชธาน ี
๗๖๕.  พระครูพัฒนธรรมรังษี   (บุญกอง) วัดธรรมรังษี   ตําบลคําไหล           
 อําเภอศรีเมอืงใหม่    จังหวัดอุบลราชธานี    
๗๖๖.  พระครูกิตติปริยัติคุณ   (สมเกยีรติ) วัดหนองคู    ตําบลยาง         
 อําเภอน้ํายืน   จังหวัดอุบลราชธาน ี
๗๖๗.  พระครูโกศลปทุมกิจ   (ทองจันทร์) วัดสระปทุมมาลัย   ตําบลกุดชมภู 
 อําเภอพิบูลมังสาหาร    จังหวัดอุบลราชธาน ี
๗๖๘.  พระครูนิคมนันทการ   (วิเชยีร) วัดนิคมสังฆสามัคคี   ตําบลนิคมลําโดมน้อย       
 อําเภอสิรินธร   จังหวัดอบุลราชธาน ี
๗๖๙.  พระครูวรดิตถ์ธรรมาทร   (บุญมี) วัดโคกกลาง    ตําบลไผ่ 
 อําเภอทรายมูล    จังหวดัยโสธร 
๗๗๐.  พระครูพิมลวรธรรม  (อรอน)   วัดหนองพาลโลน    ตําบลทุ่งแต้ 
 อําเภอเมืองยโสธร    จังหวัดยโสธร 
๗๗๑.  พระครูโพธิวรรณคุณ   (นคร) วัดโพธาราม    ตําบลม่วง 
 อําเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร 
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๗๗๒.  พระครูทีปการโกศล   (ทอง) วัดหนองเรือ    ตําบลละทาย 
 อําเภอกันทรารมย์    จังหวัดศรีสะเกษ 
๗๗๓.  พระครูโพธินันทคณุ   (ธนู)    วัดโพธาราม    ตําบลโจดม่วง 
 อําเภอศิลาลาด    จังหวัดศรีสะเกษ 
๗๗๔.  พระครูสารรัตนาภรณ์   (ศิริ)   วัดศรีรัตนาราม    ตําบลพิงพวย   
 อําเภอศรรีัตนะ    จังหวดัศรีสะเกษ 
๗๗๕.  พระครูสีลธรรมโสภณ   (วัชรนิทร์) วัดโนนสงูวนาราม    ตําบลกันทรอม  
 อําเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ 
๗๗๖.  พระครูสุวรรณชัยกิจ   (ทองใบ) วัดชัยสว่าง    ตําบลเมืองหลวง  
 อําเภอห้วยทบัทัน   จังหวัดศรีสะเกษ 
๗๗๗.  พระครูมงคลธรรโมภาส   (แถว) วัดหนองถ่มธรรมาวาส    ตําบลหนองหัวช้าง 
 อําเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 
๗๗๘.  พระครูวีรธรรมสาทร   (เลื่อน) วัดตําแย    ตําบลพยุห์ 
 อําเภอพยุห์    จังหวัดศรีสะเกษ 
๗๗๙.  พระครูพิพัฒน์รัตนกิจ   (ทองจันทร์) วัดบ้านเพื่อยพุ่ม    ตําบลทุ่งสว่าง 
 อําเภอวังหิน    จังหวัดศรสีะเกษ 
๗๘๐.  พระครูอินทสารนกุิจ  (เนา) วัดหนองแวง    ตําบลหนองกุง       
 อําเภอโนนคณู    จังหวัดศรีสะเกษ     
๗๘๑.  พระครูโสรัจปัญญาภรณ์  (เสงี่ยม) วัดสําโรงน้อย   ตําบลหนองห้าง     
 อําเภออุทุมพรพิสัย    จังหวัดศรีสะเกษ      
๗๘๒.  พระครวูรกิจคุณากร   (แป) วัดบ้านคูบ   ตําบลคูบ 
 อําเภอน้ําเกลี้ยง    จังหวดัศรีสะเกษ 
๗๘๓.  พระครูวีรธรรมาวธุ  (แมน) วัดขะยูง    ตําบลน้ําอ้อม     
 อําเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 
๗๘๔.  พระครูสถิตมงคลการ   (จีระศกัด์ิ) วัดตาลกุด    ตําบลโพนแพง 
 อําเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม 
๗๘๕.  พระครูพิพัฒน์สิรโิพธิ   (ศีลศักด์ิ) วัดป่าโพธิ์ศร ี  ตําบลท่าอุเทน     
 อําเภอท่าอุเทน    จังหวดันครพนม       
๗๘๖.  พระครูสุทธิภัทรคุณ    (สมบูรณ์)    วัดศรีสุมังค์วนาราม   ตําบลศรีบุญเรือง     
 อําเภอเมืองมุกดาหาร    จังหวัดมุกดาหาร   
๗๘๗.  พระครูกัลยาณวฒันคุณ   (แยง)    วัดกนิษฐานนท์    ตําบลนาผือ 
 อําเภอเมืองอํานาจเจริญ    จังหวัดอํานาจเจริญ 
๗๘๘.  พระครูปทุมโสตถิธรรม   (บัวพันธ์) วัดม่วงสวาสด์ิ    ตําบลพนา 
 อําเภอพนา    จังหวัดอํานาจเจริญ 
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๗๘๙.  พระครูไพโรจน์สีลคุณ   (เสรมิ   ป.ธ.๓) วัดบึงทับช้าง    ตําบลจอหอ 
 อําเภอเมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา        
๗๙๐.  พระครูสังวรวรีธรรม   (สุพีร์) วัดถํ้าซับมืด   ตําบลจันทึก 
 อําเภอปากชอ่ง    จังหวัดนครราชสีมา 
๗๙๑.  พระครูสิทธิธรรมธร   (สุ่ม) วัดหนองหว้า    ตําบลคูขาด   
 อําเภอคง    จังหวัดนครราชสมีา 
๗๙๒.  พระครูสุทธิพงศ์สิริวัฒน ์  (ปักษิน) วัดโสงหนองบัว   ตําบลหนองยาง 
 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครราชสีมา 
๗๙๓.  พระครูประดิษฐ์วรกิจ   (สุรพล) วัดหนองแสง    ตําบลบัวลาย 
 อําเภอบัวลาย    จังหวัดนครราชสีมา 
๗๙๔.  พระครูสุวรรณธรรมานุวัตร   (ทองจันทร์) วัดหัวหนอง    ตําบลบัวใหญ่ 
 อําเภอบัวใหญ่    จังหวัดนครราชสีมา  
๗๙๕.  พระครูวชิรปัญญานุยตุ  (ปรีชา)  ธ. วัดป่าเสาหงส์    ตําบลโคกกรวด 
 อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา           
๗๙๖.  พระครูวิจิตรธรรมพิมล   (เสริม)    วัดศรีชลสินธุ ์   ตําบลกําปัง 
 อําเภอโนนไทย    จังหวดันครราชสีมา 
๗๙๗.  พระครูอุปถัมภ์ธรรมานุรักษ์   (พยุง) วัดกุดคล้า    ตําบลหมูสี 
 อําเภอปากชอ่ง    จังหวัดนครราชสีมา 
๗๙๘.  พระครูวิสุทธญิาณโสภิต   (เปลี่ยน)    วัดสิริมังคลาราม     ตําบลตลาดไทร 
 อําเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา 
๗๙๙.  พระครูอุทัยธรรมพินิต   (อรุณ)    วัดโคกตะพาบ    ตําบลตาจ่ัน 
 อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา 
๘๐๐.  พระครูประโชติบุญญาภรณ์   (ประทวน) วัดหนองพลวงน้อย   ตําบลโพธิ์กลาง 
 อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา         
๘๐๑.  พระครูเกษมวิรยิากร    (สมนึก) วัดเหล่า    ตําบลจันอัด 
 อําเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา 
๘๐๒.  พระครูวีรวัฒน์นคราภิบาล   (เจริญ) วัดโนนเมือง   ตําบลโนนเมืองพัฒนา 
 อําเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา  
๘๐๓.  พระครูพิพัฒน์จันทสาร   (จัว)   วัดบ้านแปรง    ตําบลบ้านแปรง 
 อําเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา 
๘๐๔.  พระครูรัตนธรรมสถิต    (พงษ์สวัสด์ิ) วัดหอไตร   ตําบลบ้านแก้ง 
 อําเภอภูเขียว    จังหวัดชยัภูมิ         
๘๐๕.  พระครูเวฬุสีลาภรณ์    (ถวัลย)์ วัดเวฬุวนาราม   ตําบลหนองบัวใหญ่ 
 อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูม ิ
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๘๐๖.  พระครูสุวิมลธรรมาวิวฒัน์   (จารุ) วัดพายัพ    ตําบลบ้านแก้ง 
 อําเภอภูเขียว    จังหวัดชยัภูม ิ
๘๐๗.  พระครูวิสุทธธิรรมรส   (เสวต)    วัดอโศกนิมิตตาราม   ตําบลห้วยราช 
 อําเภอห้วยราช   จังหวัดบุรีรัมย ์
๘๐๘.  พระครูรัตนโชติกิจ   (เลียง) วัดราษฎรร์ัตนาราม    ตําบลยางสว่าง 
 อําเภอรัตนบุรี    จังหวดัสุรินทร ์
๘๐๙.  พระครูบุญคุณาทร   (จวน)   วัดหัวตะพาน    ตําบลเพี้ยราม 
 อําเภอเมืองสุรินทร์    จังหวัดสุรินทร ์
๘๑๐.  พระครูอุทัยวรีญาณ   (บุญเลิศ) วัดแจ้ง     ตําบลหนองเทพ 
 อําเภอโนนนารายณ ์   จังหวัดสุรินทร ์
๘๑๑.  พระครูปิยบุญญากร   (บุญ) วัดปิยธรรมาราม    ตําบลแตล 
 อําเภอศีขรภมูิ   จังหวัดสุรินทร ์
๘๑๒.  พระครูรังสีบุญวฒัน์  (บุญรอด) วัดวัฒนารังสี   ตําบลบ้านนา 
 อําเภอกบินทร์บุรี   จังหวดัปราจีนบุรี 
๘๑๓.  พระครูจันทสราธคิุณ   (สุวรรณ) วัดสระมรกต   ตําบลโคกไทย 
 อําเภอศรีมโหสถ   จังหวัดปราจีนบุรี 
๘๑๔.  พระครูจิตตสิริคุณ  (นิคม)  ธ. วัดอมาตยาราม   ตําบลบ้านพระ 
 อําเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 
๘๑๕.  พระครูสุวรรณโพธาภวิัฒน์   (ทอง) วัดโพธาราม   ตําบลทุ่งโพธิ ์
 อําเภอนาดี   จังหวัดปราจีนบุรี 
๘๑๖.  พระครูโสรัจฐิติคุณ   (เสงี่ยม) วัดหลังถ้ํา   ตําบลท่าตูม 
 อําเภอศรีมหาโพธิ   จังหวดัปราจีนบุรี 
๘๑๗.  พระครูรัตตคีรีรักษ์  (สุพล) วัดเขาแดง   ตําบลสาลิกา 
 อําเภอเมืองนครนายก   จังหวัดนครนายก 
๘๑๘.  พระครูศรัทธาธรรมาภวิัฒน์   (วิฑรูย์) วัดราษฎร์ศรทัธาธรรม   ตําบลบึงพระอาจารย ์
 อําเภอองครกัษ์   จังหวัดนครนายก 
๘๑๙.  พระครูสุทธสีลาจารคุณ   (โสภณ) วัดอุสภาราม   ตําบลบางวัว 
 อําเภอบางปะกง   จังหวดัฉะเชิงเทรา 
๘๒๐.  พระครูปิยสีลาภมิณฑ์   (มุสิกพงษ์) วัดบางคา   ตําบลเมืองใหม่ 
 อําเภอราชสาส์น   จังหวดัฉะเชิงเทรา 
๘๒๑.  พระครูสถิตญาณคุณ   (พิทักษ์) วัดเตาเหล็ก   ตําบลพนม 
 อําเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๘๒๒.  พระครูวิมลนันทคุณ   (สม) วัดโคกปราสาท   ตําบลทัพไทย 
 อําเภอตาพระยา   จังหวดัสระแก้ว 
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๘๒๓.  พระครูกันตสีลาภิรม   (สําเรงิ) วัดหนองนกกะเรียน   ตําบลท่าเกษม 
 อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว 
๘๒๔.  พระครูสังวรธรรมสถิต   (ถนอม) วัดหนองผักบุ้ง   ตําบลฟากห้วย 
 อําเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแก้ว 
๘๒๕.  พระครูสุทธิจันทกิจ   (ดนัย) วัดสุทธาวาส   ตําบลคลองน้ําใส 
 อําเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแก้ว 
๘๒๖.  พระครูธรรมสารวิมล   (เคลือบ) วัดบางเสียด   ตําบลบางเตย 
 อําเภอเมืองพังงา   จังหวัดพังงา 
๘๒๗.  พระครูโสภณกิตยารักษ์   (วิจิตร) วัดเขามีเกียรติ   ตําบลเขามีเกียรต ิ
 อําเภอสะเดา   จังหวัดสงขลา 
๘๒๘.  พระครูจันทสาราภิรม   (กระเษียร) วัดท่าประดู่   ตําบลท่าประดู่ 
 อําเภอนาทว ี  จังหวัดสงขลา 
๘๒๙.  พระครูวิจิตรสาธรุส   (นภดล) วัดเกาะใหญ่   ตําบลเกาะใหญ ่
 อําเภอกระแสสินธุ์   จังหวัดสงขลา 
๘๓๐.  พระครูนาฬิเขตนราทร   (อุทยั) วัดทุ่งทะนาน   ตําบลทุ่งบุหลัง 
 อําเภอทุ่งหวา้   จังหวัดสตูล 
๘๓๑.  พระครูสถิตสีลาจาร   (หล้า)  ธ. วัดโต๊ะโม๊ะ   ตําบลภูเขาทอง 
 อําเภอสุคิริน   จังหวัดนราธิวาส 
๘๓๒.  พระครูบุญญาธร   (ภูภฎั) วัดศรีสาคร   ตําบลซากอ 
 อําเภอศรีสาคร   จังหวัดนราธวิาส 

 
๒๕.  พระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  ชั้นโท 

 
๘๓๓.  พระครูอนุกูลธัญกิจ   (ชัยรัตน์) วัดแสงสรรค์   ตําบลประชาธิปัตย ์
 อําเภอธัญบุร ี  จังหวัดปทุมธาน ี
๘๓๔.  พระครูปทุมธรรมสิริ   (ผดุงศักด์ิ)  ธ. วัดเมตารางค ์  ตําบลเชียงรากน้อย 
 อําเภอสามโคก   จังหวัดปทุมธานี 
๘๓๕.  พระครูพิศาลกิจจานุกิจ   (ประเนตร) วัดเขียน   ตําบลศาลเจ้าโรงทอง 
 อําเภอวเิศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง 
๘๓๖.  พระครูธรรมกิจจานุสารี   (อนนัต์) วัดสลัก   ตําบลท่าโสม 
 อําเภอเขาสมิง   จังหวัดตราด 
๘๓๗.  พระครูอนุกูลสุวรรณากร   (สมควร) วัดพระรูป   ตําบลรั้วใหญ ่
 อําเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี 
๘๓๘.  พระครูสิทธิกิจจานุวัตร   (ประเสริฐ) วัดทุ่งลาดหญ้า   ตําบลลาดหญ้า 
 อําเภอเมืองกาญจนบุรี   จังหวดักาญจนบุรี 
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๘๓๙.  พระครูวิทิตศุภการ   (สุพัฒน์) วัดพระธาตุจอมทอง   ตําบลปล้อง 
 อําเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
๘๔๐.  พระครูโสภณกิจวธิาน   (สวัสด์ิ) วัดสบยาบ   ตําบลแม่เงิน 
 อําเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงราย 
๘๔๑.  พระครูสิริศีลสังวร   (ประสิทธิ์) วัดศรีดอนมูล   ตําบลชมภ ู
 อําเภอสารภ ี  จังหวัดเชียงใหม่ 
๘๔๒.  พระครูสีลนันทคุณ   (คูณ) วัดคํากลางหนองคับคา   ตําบลท่าคล้อ 
 อําเภอเบญจลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 
๘๔๓.  พระครูการญุกิจจานุยุต   (ประเวศน์) วัดเชิงทะเล   ตําบลเชิงทะเล 
 อําเภอถลาง   จังหวัดภูเกต็ 
๘๔๔.  พระครูอุทัยฉันทรักษ์   (เจต) วัดญาโณทัย   ตําบลคอกกระบือ 
 อําเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี  
                        
                       ทั้งนี้   ต้ังแต่วันที่   ๕   ธันวาคม  พุทธศกัราช   ๒๕๕๔   เป็นต้นไป 
 
 

 
 (สมเด็จพระพุฒาจารย์) 

ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

   ประกาศมหาเถรสมาคม  
         เรื่อง   เลื่อนชั้นพระสังฆาธิการในต่างประเทศ 

                   ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗  รอบ 
      วันที่  ๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๔ 

   *********   
  ในการประชมุมหาเถรสมาคม  ครั้งที่  ๒๕/๒๕๕๔   เมื่อวันที่   ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔ 
ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนชั้นพระครูสัญญาบัตร   ผู้ดํารงตําแหน่งพระสังฆาธิการบริหารกิจการคณะสงฆ์                  
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  วันที่  ๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๔  
จํานวน  ๖  รูป   ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

๑.   พระครูเจ้าคณะอําเภอ  ชั้นพิเศษ 

๑.  พระครูวสุิทธธิรรมรัตน์    วัดแจ้งพุทธาวาส    กลันตัน    
มาเลเซีย 

๒.  พระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ชั้นพิเศษ 

๒.  พระครูวรสิทธิวิเทศ   วัดพุทธประทีป   ซานฟรานซิสโก   
สหรัฐอเมริกา 

๓.  พระครูวสุิทธิธรรมวิเทศ    วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร   โคเปนเฮเกน 
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 

๓.  พระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ชั้นเอก 

๔.  พระครูพมิลธรรมานยุตุ   วัดธรรมจักรตันาราม   แม็คเปอร์สัน 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
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๔.  พระครูเจ้าอาวาสวดัราษฎร์  ชั้นเอก 

๕.  พระครูเกษมธรรมวิภชั       วัดชลประชุมธาตุชนาราม  กลันตัน    
มาเลเซีย 

๖.  พระครูจันทธรรมสารคุณ    วัดจันทราราม   ปีนัง    
มาเลเซีย 
 

ทั้งนี้   ต้ังแต่วันที่  ๕  ธันวาคม  พุทธศักราช   ๒๕๕๔   เป็นต้นไป 

 
 
 

(สมเด็จพระพุฒาจารย์) 
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 



 
 


