
ท่ี ช่ือ วัด อ ำเภอ จังหวัด รำชทินนำม ช้ัน หมำยเหตุ
1 พระมหาสวัสด์ิ  ป.ธ.๕  พธ.บ. สว่างอารมณ์ พล ขอนแก่น พระครูสิริพลญาณพิสุทธ์ิ จอ.ชพ.
2 พระมหาอุดร  ป.ธ.๓  พธ.บ. บูรพาภิราม เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด พระครูมหาธรรมบาลมุนี จอ.ชพ.
3 พระมหาธนันชัญญ์  ป.ธ.๕  พธ.บ.  ธ. บูรพาราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ พระครูสิริพัฒนเมธี จอ.ชพ.
4 พระมหาโชควรรธน์  ป.ธ.๕  ศน.บ. ธ. ปวิเวการาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี พระครูสิริเมธากร จอ.ชพ.
5 พระมหาอภัยดิษฐ์  ป.ธ.๕ พธ.บ. ป่าเทพนิมิต น ้าพอง ขอนแก่น พระครูสิริจันทวรนิมิต ทจอ.ชพ.
6 พระมหาประกาศ  ป.ธ.๕  พธ.บ. บ้านเสือกินวัว แกด้า มหาสารคาม พระครูสิริปริยัติบัณฑิต ทจอ.ชพ.
7 พระมหาทองมาก  ป.ธ.๕ พธ.บ. บ้านดอนรัก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด พระครูสิริสุวรรณชัย ทจอ.ชพ.
8 พระมหานันทพัทธ์  ป.ธ.๖ ป่าเมืองแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา พระครูศรีธวัชชัยมุนี ทจอ.ชพ.
9 พระมหาวรชัย  ป.ธ.๕  พธ.บ. โพธ์ิศรีสะอาด บ้านเขว้า ชัยภูมิ พระครูสิริพิสุทธิคุณ ทจอ.ชพ.

10 พระมหาสมคิด  ป.ธ.๖  พธ.บ. โป่งไผ่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี พระครูศรีเมตตาภรณ์ ทจอ.ชพ.
11 พระมหาสนาม  ป.ธ.๖ ทับไทรธรรมาราม นาดี ปราจีนบุรี พระครูศรี ธรรมวิสุทธ์ิ ทจอ.ชพ.
12 พระมหาวิชัย  ป.ธ.๖ สวนป่า วังน ้าเย็น สระแก้ว พระครูศรีกิตติบัณฑิต ทจอ.ชพ.
13 พระมหาทวี  ป.ธ.๓  พธ.บ. นครธรรม วัฒนานคร สระแก้ว พระครูวิสารทสุตคุณ จอ.ชอ.
14 พระมหาธนรัตน์  ป.ธ.๕ ทรงธรรม จัตุรัส ชัยภูมิ พระครูสิริอรรถรส ทจอ.ชอ.
15 พระครูปลัด พีระพันธ์  ป.ธ.๔  พธ.ด. วังทองสามัคคีธรรม ภักดีชุมพล ชัยภูมิ พระครูปริยัติวีราคม ทจอ.ชอ.
16 พระครูสมุห์ อ้านาจ   ธ. ป่าอรัญวาสี อรัญประเทศ สระแก้ว พระครูอรรคธรรมวงศ์ จอ.ชท.
17 พระมหาศรีมงคล  ป.ธ.๖  พธ.บ. สะแก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา พระครูศรีธรรมวิสิฐ ผจล.ชพ.
18 พระมหาวิเชียร  ป.ธ.๖  พธ.บ. กลาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ พระครูศรีปริยัติ ธีรคุณ ผจล.ชพ.

บัญชีรำยนำมพระสงฆ์ท่ีเข้ำรับพระรำชทำนสัญญำบัตร พัดยศ และผ้ำไตร
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภำค ๙ ภำค ๑๑ และภำค ๑๒

ณ  วัดโสธรวรำรำม  อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ
วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๗  เมษำยน  ๒๕๖๖  เวลำ  ๑๓.๓๐  น.
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19 พระมหาณรินทร  ป.ธ.๕  พธ.บ. โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา พระครูสิริวิริยธาดา ผจล.ชพ.
20 พระครูปลัดวิมลปริยัติวัฒน์ ปัญญา  ป.ธ.๔  พธ.ม. ปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา พระครูปริยัติวชิรวงศ์ ผจล.ชพ.
21 พระครูปลัดคุณวัฒน์  ฉัตรชัย ศิมาลัยทรงธรรม ปากช่อง นครราชสีมา พระครูภาวนาธรรมาจารย์ ทผจล.ชพ.วิ.
22 พระมหาปพน  ป.ธ.๖  พธ.ด. เทพปูรณาราม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น พระครูศรีปริยัติบัณฑิต ทผจล.ชพ.
23 พระมหาอนุชิต  ป.ธ.๖  พธ.บ. ดอนแขวน เสิงสาง นครราชสีมา พระครูศรีชินวงศ์ ทผจล.ชพ.
24 พระมหาธีระพงษ์  ป.ธ.๖  พธ.บ. ตากองสระกลาง ละหานทราย บุรีรัมย์ พระครูศรีกิตติพงศ์ ทผจล.ชพ.
25 พระครูพิเศษสรวุฒิ ธีรานุวัฒน์ ป.ธ.๓  ศน.บ.  ธ. บึงพระลานชัย เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด พระครูสุธีรานุวัฒน์ ผจล.ชอ.
26 พระมหานคร  ป.ธ.๓  พธ.บ. บึง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา พระครูสุตสีมาภรณ์ ผจล.ชอ.
27 พระอธิการชาญ   ธ. ป่าเขาล้อม ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา พระครูโกศลภาวนา ทผจล.ชอ.วิ.
28 พระสมบัติ   ธ. ป่าหนองแข้ดง หนองพอก ร้อยเอ็ด พระครูสุทธิวรกิจจาทร ทผจล.ชอ.
29 พระครูปลัดสิทธิวัฒน์  ศาตนันท์ สุวรรณคีรี พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา พระครูสิทธิคีรีเขต ทผจล.ชอ.
30 พระครูปลัดมงคลสิทธิวัฒน์  กล้าณรงค์ ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา พระครูวิบูลวีรคุณ ทผจล.ชอ.
31 พระครูปลัดสุตวัฒน์ สมพงษ์   ธ. สระไม้แดง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา พระครูจารุสุตวัฒน์ ทผจล.ชอ.
32 พระครูสมุห์  ประยุทธ์ มหาชัย เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม พระครูพิพัฒน์ชยานุกุล ผจล.ชท.
33 พระปลัด  สมพงษ์ กลางม่ิงเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด พระครูจารุมัชฌิมาภรณ์ ผจล.ชท.
34 พระครูสมุห์  มุนินสิทธ์ิ สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว พระครูรัตนกิจจานุการ ผจล.ชท.
35 พระครูปลัด สมหมาย  พธ.ด. ป่าจตุรพักตรพิมาน จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด พระครูภาวนา พัฒนบัณฑิต ทผจล.ชท.
36 พระมหาประจักษ์  ป.ธ.๔ พธ.บ. เทวราช แวงน้อย ขอนแก่น พระครูปริยัติกิจโสภณ รจอ.ชอ.
37 พระมหาน้อย  ป.ธ.๔  ศษ.บ. สามัคคยาราม สีชมพู ขอนแก่น พระครูปริยัติภัทรวิธาน รจอ.ชอ.
38 พระมหาเทวะ  ป.ธ.๔  พธ.บ. ซับสายออ ซับใหญ่ ชัยภูมิ พระครูปริยัติจารุธรรม รจอ.ชอ.
39 พระครูปลัด  ธรรมสรณ์ สว่างสระทอง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด พระครูโพธิชัยคณาภิวัฒน์ รจอ.ชท.
40 พระสมุห์  ปราสาท ดอนตะหนิน บ้านเหล่ือม นครราชสีมา พระครูวิสุทธิปัญญาภรณ์ รจอ.ชท.
41 พระปลัด  อนันต์ โคกหินตั ง บ้าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ พระครูประโชติวีรวงศ์ รจอ.ชท.
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42 พระมหาสุเทพ  ป.ธ.๓  ศน.ม. สุขส้าราญ เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ พระครูภาวนาเมธาภิรม จต.ชอ.วิ.
43 พระมหาเกียรติศักด์ิ  ป.ธ.๓ ศน.บ. โพธ์ิศรี ชุมแพ ขอนแก่น พระครูสุตธรรมกิตติ จต.ชอ.
44 พระมหาประยุทธ  ป.ธ.๓ พธ.บ. โนนเรียน ชุมแพ ขอนแก่น พระครูสุตวรสโมธาน จต.ชอ.
45 พระครูวินัยธร วรชัด   ศน.ม.  ธ. ป่ารัตนมงคล เมืองขอนแก่น ขอนแก่น พระครูประยุตสารธรรม จต.ชอ.
46 พระครูวินัยธร ทองแดง  พธ.ม.  ธ. ป่าประชาสรรค์ หนองสองห้อง ขอนแก่น พระครูพุทธิสารคุณ จต.ชอ.
47 พระปลัด นิยม  ศน.บ.  ธ. ป่าโนนสะอาด นาเชือก มหาสารคาม พระครูนิยมชัยธรรม จต.ชอ.
48 พระมหาสมศรี ป.ธ.๓  ศน.ม. สว่างอารมณ์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด พระครูสุตธรรโมภาส จต.ชอ.
49 พระมหาสมบูรณ์  ป.ธ.๔  พธ.ม. อ่ีหลุบ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด พระครูปริยัติสีลวงศ์ จต.ชอ.
50 พระมหาจาตุรณ  ป.ธ.๔ โกศลสิตาราม ปากช่อง นครราชสีมา พระครูปริยัติธรรมประกาศ จต.ชอ.
51 พระมหาบุญเท่ียง  ป.ธ.๓  พธ.บ. ฉิมพลี เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ พระครูสุตปุญญาภินันท์ จต.ชอ.
52 พระมหาวิเศษ  ป.ธ.๔  พธ.บ. ดอนทายิการาม ท่าตูม สุรินทร์ พระครูปริยัติคัมภีรธรรม จต.ชอ.
53 เจ้าอธิการชัชวาล  ศน.บ.  ธ. โคกอาโพนสวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์ พระครูศีขรภูมิ คณารักษ์ จต.ชอ.
54 พระมหาส้ารอง  ป.ธ.๔  ศน.บ. โคกพนมดี ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี พระครูปริยัติ สุทธิโสภณ จต.ชอ.
55 พระมหาบุญส่ง  ป.ธ.๔  พธ.บ.  บ้านหัวนา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา พระครูปริยัติพิทักษ์ คามเขต จต.ชอ.
56 พระปลัด  วิศวาธาร ป่าศิริสมบูรณ์ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ พระครูภาวนาประภัสสร จต.ชท.วิ.
57 พระครูวินัยธร  อดิศักด์ิ ศรีดอนกลาง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น พระครูสิทธิชาครธรรม จต.ชท.
58 พระปลัด  ทองพูล อัมพาผล โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น พระครูอัมพวันธรรมาทร จต.ชท.
59 เจ้าอธิการฉลวย บรม ชุมแพ ขอนแก่น พระครูบวรสารเขต จต.ชท.
60 เจ้าอธิการประชุม ท่าประชุม บ้านฝาง ขอนแก่น พระครูคัมภีร์สโมธาน จต.ชท.
61 พระปลัด  เล็ก พิมลธรรมาราม บ้านแฮด ขอนแก่น พระครูประภัสสรวิมลกิจ จต.ชท.
62 เจ้าอธิการเสริฐ บริบูรณ์ พระยืน ขอนแก่น พระครูวิบูลวรธรรม จต.ชท.
63 เจ้าอธิการสง่า สว่างดงเค็ง มัญจาคีรี ขอนแก่น พระครูวิสุทธิสิริสาร จต.ชท.
64 พระสมุห์ ชัยยัน ป่าแก้วโกศล สีชมพู ขอนแก่น พระครูโกศล อิสรธรรม จต.ชท.
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65 เจ้าอธิการประทวน จอมมณี หนองนาค้า ขอนแก่น พระครูอินทธรรมสาร จต.ชท.
66 พระปลัด ประภากรณ์ โนนทอง หนองสองห้อง ขอนแก่น พระครูประภัสร์ ปัญญาภรณ์ จต.ชท.
67 พระใบฎีกา สมพาน อัมพวัน อุบลรัตน์ ขอนแก่น พระครูอุบลรัตนาภรณ์ จต.ชท.
68 เจ้าอธิการทองดี   ธ. ป่าสามัคคีธรรม สีชมพู ขอนแก่น พระครูจารุธรรมสาร จต.ชท.
69 เจ้าอธิการผุย   ธ. โนนส้านัก มัญจาคีรี ขอนแก่น พระครูปัญญาสารานุโยค จต.ชท.
70 เจ้าอธิการชาญชัย   ธ. มหาชัย น ้าพอง ขอนแก่น พระครูวรเดช คุณสาร จต.ชท.
71 พระครูปลัด  ธีระพงษ์ โสมนัสประดิษฐ์ วาปีปทุม มหาสารคาม พระครูสุจิตตานุกุล จต.ชท.
72 พระครูสังฆรักษ์  ไพรัตน์ ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม พระครูสารปัญญาพิสุทธ์ิ จต.ชท.
73 เจ้าอธิการขวัญชัย สังข์ทองวนาราม โกสุมพิสัย มหาสารคาม พระครูสารสุวรรณาภรณ์ จต.ชท.
74 พระมหาพรพิพัฒน์  ป.ธ.๓ เทพประดิษฐ์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม พระครูสุตสารพิพัฒน์ จต.ชท.
75 เจ้าอธิการปรีชา ศรีสุธรรมาราม กันทรวิชัย มหาสารคาม พระครูสุธรรมปรีชากร จต.ชท.
76 เจ้าอธิการประถม หนองสระพัง เชียงยืน มหาสารคาม พระครูสารธรรมรักขิต จต.ชท.
77 เจ้าอธิการประพจน์ โพธ์ิศรีบ้านเข็ง เชียงยืน มหาสารคาม พระครูปภากรสารวิจิตร จต.ชท.
78 พระปลัด  บัณฑิต ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม พระครูสาร สุเมธาภรณ์ จต.ชท.
79 พระปลัด  สุพจน์ ปิยะมงคล ห้วยผึ ง กาฬสินธ์ุ พระครูปิยสุเมธาภรณ์ จต.ชท.
80 เจ้าอธิการปฏิวัติ ม่วงนาดี นาคู กาฬสินธ์ุ พระครูอัมพวัน ปุญโญภาส จต.ชท.
81 เจ้าอธิการถาวร นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ พระครูประภัสรธรรมสถิต จต.ชท.
82 เจ้าอธิการทองมี ศรีส้าราญ ร่องค้า กาฬสินธ์ุ พระครูวิศิษฎ์ธรรมสุนทร จต.ชท.
83 เจ้าอธิการนพดล หนองตาไก้ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด พระครูสุนทรสรานุกิจ จต.ชท.
84 พระใบฎีกา  กิตติพงษ์ พรหมประสิทธ์ิสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด พระครูประสิทธิคุณาภรณ์ จต.ชท.
85 พระปลัด  คงศักด์ิ ธรรมประดิษฐาราม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด พระครูประคุณ ธรรมาภรณ์ จต.ชท.
86 เจ้าอธิการปรีชา ชานุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด พระครูสุจิตปุญญาภรณ์ จต.ชท.
87 เจ้าอธิการวิมล สว่างแสงจันทร์ พนมไพร ร้อยเอ็ด พระครูญาณจันทรังษี จต.ชท.
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88 เจ้าอธิการวุฒิชัย บ้านหนองช้าง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด พระครูธวัชกุญชรวาปี จต.ชท.
89 พระครูสังฆ์รักษ์ นพณรรพ์ สว่างคารมณ์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด พระครูธีรธรรมาทร จต.ชท.
90 เจ้าอธิการวีระศักด์ิ นิเวศน์วนาราม หนองพอก ร้อยเอ็ด พระครูไพรสณฑ์ธรรมคุณ จต.ชท.
91 พระปลัด  เรืองยศ ศิริมงคล โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด พระครูพิมลรัตนาภรณ์ จต.ชท.
92 พระครูปลัด  หฤษฎ์ บ้านเหล่างิ ว จังหาร ร้อยเอ็ด พระครูไพโรจน์ญาณโสภณ จต.ชท.
93 เจ้าอธิการเกียรติศักด์ิ  ธ. ป่าศรีค้าสูง พนมไพร ร้อยเอ็ด พระครูกิตติคุณสุนทร จต.ชท.
94 พระใบฎีกา ไพศิษฏ์   ธ. ฐิตวิริยาวนาราม จังหาร ร้อยเอ็ด พระครูวิศิษฐวีรโสภณ จต.ชท.
95 พระสมุห์  สมมาตร ตาลโหรน เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา พระครูปฏิภาณ ธรรมโฆสิต จต.ชท.
96 พระใบฎีกา  ถนอม หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา พระครูธัญเขตพิพัฒน์ จต.ชท.
97 พระสมุห์ ประสิทธ์ิ นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา พระครูธวัชชยาธิการ จต.ชท.
98 พระปลัด  อนุพงษ์ จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา พระครูประภาสธรรมธร จต.ชท.
99 เจ้าอธิการสุขขี คลองไทรสิทธาราม สีคิ ว นครราชสีมา พระครูนิโครธสิทธาราม จต.ชท.

100 พระครูใบฎีกา  ธวัช หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา พระครูกิตติสิทธาคม จต.ชท.
101 เจ้าอธิการทวี พุทรา พิมาย นครราชสีมา พระครูไพโรจน์ ธรรมประคุณ จต.ชท.
102 เจ้าอธิการสมศักด์ิ โนนรังน้อย ชุมพวง นครราชสีมา พระครูกิตติคัมภีรธรรม จต.ชท.
103 เจ้าอธิการอภิเดช หนองหว้า ชุมพวง นครราชสีมา พระครูวิชัยธรรมภูษิต จต.ชท.
104 เจ้าอธิการสุทัศน์ สระบัว เมืองยาง นครราชสีมา พระครูพิชิต ธรรมโชติ จต.ชท.
105 เจ้าอธิการเฉลียว อินแปลงแสงสว่าง บัวใหญ่ นครราชสีมา พระครูปัญญารังสิโยภาส จต.ชท.
106 เจ้าอธิการสุพัฒน์ ไชยศรีชมช่ืน ประทาย นครราชสีมา พระครูสุวัฒนธรรมภาณ จต.ชท.
107 พระปลัด  สุพิษ โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา พระครูพินิต ธรรมานุศาสก์ จต.ชท.
108 พระปลัด สันชัย   ธ. ป่าหนองจาน หนองบุญมาก นครราชสีมา พระครูมงคลวิสารัท จต.ชท.
109 เจ้าอธิการเสริม กระเด่ือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ พระครูโอภาสธรรมานันท์ จต.ชท.
110 เจ้าอธิการสมร วารีมุขาราม แคนดง บุรีรัมย์ พระครูสุจิต ธรรมประจักษ์ จต.ชท.
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111 เจ้าอธิการสมเกียรติ ธรรมถาวร กระสัง บุรีรัมย์ พระครูธรรมกิจจาภิรม จต.ชท.
112 พระใบฎีกา สมใจ โคกเพชร โนนดินแดง บุรีรัมย์ พระครูโกศลธรรมาภิรม จต.ชท.
113 เจ้าอธิการอุดม โพธ์ิศรีสว่างวนาราม คูเมือง บุรีรัมย์ พระครูโพธิธรรมาราม จต.ชท.
114 พระสมุห์  ศุภากร ทุ่งไผ่ ปะค้า บุรีรัมย์ พระครูปิยวรรณากร จต.ชท.
115 พระครูปลัด พุธติชัย   ธ. ป่าหนองแคร่ กระสัง บุรีรัมย์ พระครูถาวรวีรชัย จต.ชท.
116 เจ้าอธิการบุญเท่ียง   ธ. ป่าจานโคกสมบูรณ์ นางรอง บุรีรัมย์ พระครูอดิสัยธรรมโกศล จต.ชท.
117 เจ้าอธิการชัยยุทธ   ธ. ป่าศรีอุดมธรรม คูเมือง บุรีรัมย์ พระครูวาทีธรรมทัศน์ จต.ชท.
118 พระมหาอนันท์  ป.ธ.๓ ป่าคลองสมบูรณ์ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ พระครูสุตปัญญาภิรัต จต.ชท.
119 พระครูธรรมธร  ไพทูรย์ ชุมพลสวรรค์ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ พระครูชุมพลสโมธาน จต.ชท.
120 เจ้าอธิการอธิกุล แสงสว่างดาราม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ พระครูประภาตสุทธิกร จต.ชท.
121 เจ้าอธิการชัชวาลย์ บึงศรีษะกุญชร เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ พระครูกุญชรธรรมรังษี จต.ชท.
122 เจ้าอธิการบุญธรรม หนองประดู่ บ้าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ พระครูวาปีเขมาภิรัต จต.ชท.
123 เจ้าอธิการสมบูรณ์ ซับใหญ่พัฒนา ซับใหญ่ ชัยภูมิ พระครูพิพัฒน์ญาณพิบูล จต.ชท.
124 เจ้าอธิการค้าพัน สดีย์สามัคคีบ้ารุง ศีขรภูมิ สุรินทร์ พระครูจันทสิริพิสุทธ์ิ จต.ชท.
125 เจ้าอธิการไพบูลย์ เทพบัวลอย รัตนบุรี สุรินทร์ พระครูรัตนปทุมาภรณ์ จต.ชท.
126 เจ้าอธิการสะอาด สว่างโนนสะเดา โนนนารายณ์ สุรินทร์ พระครูพิสุทธิปัญโญภาส จต.ชท.
127 พระสมุห์  เอ็ม ดาราธิวาส สังขะ สุรินทร์ พระครูมงคลทีปวงศ์ จต.ชท.
128 เจ้าอธิการจรัส ศรีสุวรรณราช ส้าโรงทาบ สุรินทร์ พระครูประภาตอินทสร จต.ชท.
129 เจ้าอธิการจ้าเริญ กะเพอโร บัวเชด สุรินทร์ พระครูจันทกมลวัฒน์ จต.ชท.
130 เจ้าอธิการวินัย หนองนมหนู กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี พระครูวิสิฐวรรณาภรณ์ จต.ชท.
131 พระครูสมุห์  ไพรัตน์ เลขธรรมกิตต์ิ บ้านนา นครนายก พระครูพิลาศ ธรรมโสภณ จต.ชท.
132 พระปลัด  ชัยณรงค์ คลองเทพโลก องครักษ์ นครนายก พระครูวิสิฐจารุวัฒน์ จต.ชท.
133 เจ้าอธิการบิน เขาแหลม วังสมบูรณ์ สระแก้ว พระครูอรรถสารคีรีเขต จต.ชท.
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134 พระมหารณรงค์  ป.ธ.๓ พธ.ม. ท่าประชุม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น พระครูสุตธรรมสโมธาน จร.ชอ.
135 พระมหาธนภูมิ  ป.ธ.๔  พธ.บ. วิเศษชัยศรีหลักเหล่ียม นามน กาฬสินธ์ุ พระครูปริยัติจิรากร จร.ชอ.
136 พระมหาขันเงิน  ป.ธ.๓  พธ.บ. บ้านสนามชัย อาจสามารถ ร้อยเอ็ด พระครูสุตธรรมขันธ์ จร.ชอ.
137 พระครูใบฎีกา เสมอ  ป.ธ.๔  พธ.บ. พะไล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา พระครูปริยัติธรรมวุฒิ จร.ชอ.
138 พระมหานิยม  ป.ธ.๔  พธ.ม. กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา พระครูปริยัติเมธาจารย์ จร.ชอ.
139 พระมหาบุญมา  ป.ธ.๓  พธ.บ. โคกสนวน ช้านิ บุรีรัมย์ พระครูสุตบุญญาคม จร.ชอ.
140 พระอธิการสมพร ถาวรชัยศิริ คอนสาร ชัยภูมิ พระครูภาวนาชัยรังษี จร.ชท.วิ.
141 พระครูสังฆรักษ์  สีลวัณตะ ป่าศิลางาม หนองบัวแดง ชัยภูมิ พระครูภาวนาพนารัต จร.ชท.วิ.
142 พระใบฎีกา  ณัฐวุฒิ ศิริมงคล เมืองขอนแก่น ขอนแก่น พระครูวิชิตมงคลธรรม จร.ชท.
143 พระอธิการสุรพล จอมศรีวนาราม เขาสวนกวาง ขอนแก่น พระครูบวรสุทธิสโมธาน จร.ชท.
144 พระอธิการถาวร สว่างอรุณ ซ้าสูง ขอนแก่น พระครูประโชติมงคลการ จร.ชท.
145 พระปลัด  สุวิท ศรีเรืองชัย น ้าพอง ขอนแก่น พระครูกิตติญาณวิศิษฏ์ จร.ชท.
146 พระใบฎีกา  ทองค้า บัวสีมา ภูผาม่าน ขอนแก่น พระครูปทุมสุวรรณาภรณ์ จร.ชท.
147 พระอธิการวิยะกร โสกตล่ิงโสภณาราม บ้านไผ่ ขอนแก่น พระครูโสภณประชานาถ จร.ชท.
148 พระอธิการบุญธรรม บูรณะสิทธ์ิ บ้านไผ่ ขอนแก่น พระครูกัลยาณสิทธิธรรม จร.ชท.
149 พระอธิการบรรยง แสงสว่างอารมณ์ แวงใหญ่ ขอนแก่น พระครูประโชติปัญญาวุฒิ จร.ชท.
150 พระอธิการอาวุธ สิมมาราม หนองเรือ ขอนแก่น พระครูประดิษฐ์ธรรมาวุธ จร.ชท.
151 พระอธิการสุกัลป์ สว่างหนองไฮ หนองเรือ ขอนแก่น พระครูสุรนาทธรรมากร จร.ชท.
152 พระอธิการเสริม สุทธารมณ์ หนองสองห้อง ขอนแก่น พระครูกิตติ ประชานาถ จร.ชท.
153 พระอธิการมงคล   ธ. ป่าค้อสุทธาราม ภูเวียง ขอนแก่น พระครูมงคลธรรมสาร จร.ชท.
154 พระอธิการสมนึก   ธ. นิคมพรหมรังสี อุบลรัตน์ ขอนแก่น พระครูสิทธิสารรังสี จร.ชท.
155 พระสมุห์  อุทัย บูรพาเกิ งใต้ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม พระครูบูรพาสุนทโรทัย จร.ชท.
156 พระอธิการค้าพันธ์ หนองห้าง พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม พระครูพิสัยสารพิสิฐ จร.ชท.



หนา้ที ่8

ท่ี ช่ือ วัด อ ำเภอ จังหวัด รำชทินนำม ช้ัน หมำยเหตุ
157 พระอธิการปรีชา หนองคูม่วง วาปีปทุม มหาสารคาม พระครูวาปีชัยโชติ จร.ชท.
158 พระปลัด  บัวศรี หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม พระครูปทุม วิริยาภรณ์ จร.ชท.
159 พระอธิการพรมมา ผักหวาน บรบือ มหาสารคาม พระครูสาร ขันตยานุยุต จร.ชท.
160 พระอธิการบุญกอง หัวนา บรบือ มหาสารคาม พระครูมงคล ประสิทธิคุณ จร.ชท.
161 พระอธิการสมพร โพธ์ิศรีนวล โกสุมพิสัย มหาสารคาม พระครูโพธิจริยธรรม จร.ชท.
162 พระสมุห์ บุญหลาย ธรรมาภิระตาราม นาเชือก มหาสารคาม พระครูสาร ธรรมาภิบาล จร.ชท.
163 พระอธิการสุชาติ โพธ์ิชัย นาเชือก มหาสารคาม พระครูสารปัญญาโกศล จร.ชท.
164 พระอธิการเฟ่ืองฟู นกเหาะ ยางสีสุราช มหาสารคาม พระครูสารวัฒนาภรณ์ จร.ชท.
165 พระอธิการอุฤทธ์ิ หนองคลอง กุดรัง มหาสารคาม พระครูสารธรรมประสุต จร.ชท.
166 พระใบฎีกา สุดเขต   ธ. โพธิไชยาราม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม พระครูโพธิชัยโชติ จร.ชท.
167 พระอธิการประพาด  หนองกุงเหนือ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ พระครูอุดรปัญโญภาส จร.ชท.
168 พระอธิการประเด็น สะอาดไชยศรี เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ พระครูสุภัทรสิริชัย จร.ชท.
169 พระอธิการสมศรี สว่างอรุณ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ พระครูอรุณปสาทคุณ จร.ชท.
170 พระอธิการสดใส โพธิสมพร กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ พระครูประทีปโพธิสาร จร.ชท.
171 พระอธิการหวัน โพธ์ิชัย กมลาไสย กาฬสินธ์ุ พระครูโพธิภัทรโสภณ จร.ชท.
172 พระสมุห์  วิโรจน์ ตลาดแคร์หัวหนอง ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ พระครูวาปีกิจจาภรณ์ จร.ชท.
173 พระสมุห์  ประยงค์ ดอนตาปู่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ พระครูประภัสรธรรมากร จร.ชท.
174 พระอธิการสุดใจ บ้านยางน้อย ยางตลาด กาฬสินธ์ุ พระครูสันติธรรมวิวัฒน์ จร.ชท.
175 พระอธิการศาสตรา กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ พระครูกัลยาณ์ธรรมานุศาสก์ จร.ชท.
176 พระอธิการสงบ ม่วงกุญชร สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ พระครูกุญชรปัญโญภาส จร.ชท.
177 พระอธิการทองคูณ อุดมพร หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ พระครูอุดมวรสุวรรณ จร.ชท.
178 พระอธิการค้าสิงห์ อุดมไพรสณฑ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด พระครูพิสณฑ์ ธรรมประโชติ จร.ชท.
179 พระใบฎีกา  สุนทร สังข์ทอง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด พระครูญาณวีรานุวัฒน์ จร.ชท.
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180 พระอธิการไพฑูรย์ ศรีบุญเรือง โพนทอง ร้อยเอ็ด พระครูรัตนบุญญาภรณ์ จร.ชท.
181 พระอธิการสมพร ม่วงค้า โพนทอง ร้อยเอ็ด พระครูอัมพวันธรรมวิมล จร.ชท.
182 พระอธิการอัครเดช ธาตุอัมพวัน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด พระครูอัมพวัน เจติยาภิรักษ์ จร.ชท.
183 พระอธิการวัชรพล ดอนธาตุทอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด พระครูวชิร เจติยาภิบาล จร.ชท.
184 พระสมุห์  ค้าผ่าน ดงเมืองเก่า สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด พระครูนคร เจติยาภิบาล จร.ชท.
185 พระปลัด  สิทธิพล น ้าค้าน้อย สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด พระครูสุวรรณ ธรรมโสภณ จร.ชท.
186 พระอธิการวินัย ชัยอุดมพร พนมไพร ร้อยเอ็ด พระครูชัยสิทธิโสภณ จร.ชท.
187 พระอธิการภูวิศ หนองตาแสง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด พระครูวาปีธรรมวิมล จร.ชท.
188 พระอธิการส้านวน ดงบ้านยาง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด พระครูอรัญวรคุณ จร.ชท.
189 พระอธิการหนูพา บ้านอ้น (สระแคนเจริญศรี) จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด พระครูวาปีกัลยาณคุณ จร.ชท.
190 พระอธิการวสันต์ สันโดษโฆษะ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด พระครูโฆสิตปัญญารัต จร.ชท.
191 พระใบฎีกา  ไพรัตน์ ช่วยราษฎร์บ้ารุง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด พระครูวีรธรรมาภิมณฑ์ จร.ชท.
192 พระอธิการสุวิทย์ หนองม่วง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด พระครูวาปีปัญญาประสุต จร.ชท.
193 พระอธิการประทวน หนองแสง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด พระครูวาปีจันทโสภณ จร.ชท.
194 พระใบฎีกา  นรินทร์ ป่าแหน ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด พระครูสีลสราธิคุณ จร.ชท.
195 พระอธิการสุพรม ดงเครือวัลย์ จังหาร ร้อยเอ็ด พระครูมงคลวราธิคุณ จร.ชท.
196 พระอธิการบัวกัน บุ่งค้า เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด พระครูปทุม จันทสโรภาส จร.ชท.
197 พระอธิการหนูพันธ์ สว่างดอนแก้ว ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด พระครูสุธรรมวราภรณ์ จร.ชท.
198 พระปลัด  วิเชียร ชัยราษฎร์ หนองฮี ร้อยเอ็ด พระครูโสภณ สราธิวัฒน์ จร.ชท.
199 พระอธิการพลพิชัย   ธ. ป่าดอนแก้ว ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด พระครูโกศลพลญาณ จร.ชท.
200 พระใบฎีกา  สมพง โคกคอนอินทร์เจริญธรรม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา พระครูกัลยาณพุทธิวงศ์ จร.ชท.
201 พระอธิการสมสิน โตนด โนนสูง นครราชสีมา พระครูวรวัตรนานุยุต จร.ชท.
202 พระอธิการสมเกียรติ จันดุม โนนสูง นครราชสีมา พระครูกิตติธรรมรส จร.ชท.
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203 พระอธิการสวัสด์ิ หอกลอง โนนไทย นครราชสีมา พระครูโสตถิบุญญาภรณ์ จร.ชท.
204 พระครูใบฎีกา  ส้มเกลี ยง สายออ โนนไทย นครราชสีมา พระครูวิภัชธรรมวิมล จร.ชท.
205 พระใบฎีกา  บุญเกิด ทัพรั ง ขามสะแกแสง นครราชสีมา พระครูปุญญนิธิธรรม จร.ชท.
206 พระอธิการทรงพล หัวนา ปักธงชัย นครราชสีมา พระครูธวัชชัยเขต จร.ชท.
207 พระใบฎีกา  ชุมสาย ระเริง วังน ้าเขียว นครราชสีมา พระครูมงคลสีมากร จร.ชท.
208 พระอธิการสังวร อ้าภาผล ครบุรี นครราชสีมา พระครูสุทธิ สังวราภิรักษ์ จร.ชท.
209 พระอธิการสมนึก ประสงค์พัฒนา หนองบุญมาก นครราชสีมา พระครูโสภิต ธรรมพิพัฒน์ จร.ชท.
210 พระอธิการเอ่ียม ถ ้าพระธาตุ ปากช่อง นครราชสีมา พระครูสุทธิ คูหาพิทักษ์ จร.ชท.
211 พระอธิการชัชวาล วังโรงน้อย สีคิ ว นครราชสีมา พระครูโชติการธรรมสาร จร.ชท.
212 พระอธิการสุขสันต์ มอดินแดง สีคิ ว นครราชสีมา พระครูสุขุมวรธรรม จร.ชท.
213 พระอธิการสังเวย ห้วยตะคร้อ สูงเนิน นครราชสีมา พระครูปัญญาสรานุยุต จร.ชท.
214 พระอธิการทองมา ห้วยไผ่ สูงเนิน นครราชสีมา พระครูสุวรรณเวฬุรักษ์ จร.ชท.
215 พระอธิการพัน ศิลาร่วมสามัคคี ด่านขุนทด นครราชสีมา พระครูนันทศีลาจาร จร.ชท.
216 พระครูสังฆรักษ์  ญาณวุฒิพงษ์ หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา พระครูวุฒิธรรมธัช จร.ชท.
217 พระอธิการปณัฐพงษ์ ใหม่โนนตาล ขามทะเลสอ นครราชสีมา พระครูสุนทรเมธาวัฒน์ จร.ชท.
218 พระอธิการค้า วังม่วง พิมาย นครราชสีมา พระครูพิมลคุณาธาร จร.ชท.
219 พระอธิการอาณัติ จารย์ต้ารา พิมาย นครราชสีมา พระครูพิสุทธ์ิคัมภีรธรรม จร.ชท.
220 พระอธิการสุชินทร์ หนองแวง ล้าทะเมนชัย นครราชสีมา พระครูปัญญาชัยวิสุทธ์ิ จร.ชท.
221 พระอธิการวงษ์ โนนเต็ง จักราช นครราชสีมา พระครูพิศุทธ์ิ ศีลวัตร จร.ชท.
222 พระอธิการพงษ์พัฒน์ โนนเสมา จักราช นครราชสีมา พระครูบวรธรรมพิพัฒน์ จร.ชท.
223 พระอธิการภานรินทร์ โคกสะทอน ห้วยแถลง นครราชสีมา พระครูพิสณฑ์ธรรมคุณ จร.ชท.
224 พระใบฎีกา  บุญมา สว่างอารมณ์ ห้วยแถลง นครราชสีมา พระครูโอภาส ขันติรส จร.ชท.
225 พระสมุห์  ภาษิต คูขาด บัวใหญ่ นครราชสีมา พระครูสุนทรวรรณสิริ จร.ชท.
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226 พระอธิการสงวน หนองกระทุ่ม บัวลาย นครราชสีมา พระครูสุจิต ปทุมมารักษ์ จร.ชท.
227 พระอธิการวันชาติ บ้านหนองหญ้าขาว คง นครราชสีมา พระครูบวรอิสรคุณ จร.ชท.
228 พระอธิการวินัย บ้านคร้อ แก้งสนามนาง นครราชสีมา พระครูปัญญา วินยาลังการ จร.ชท.
229 พระอธิการจตุพิธ   ธ. ป่าสถาพรมหิศราราม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา พระครูพิพิธ กิตติโสภณ จร.ชท.
230 พระอธิการธีราเมษฐ์   ธ. เขาจอมทอง ครบุรี นครราชสีมา พระครูสุภัทรคุณากร จร.ชท.
231 พระอธิการไชยา   ธ. เขากะจะ ปากช่อง นครราชสีมา พระครูสุนทรสัจจญาณ จร.ชท.
232 พระอธิการก้าน   ธ. ป่าพูนไพศาล ประทาย นครราชสีมา พระครูสุทธิสารสัมบัน จร.ชท.
233 พระสมุห์ วิรัตน์   ธ. ป่าท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา พระครูอิสสรธรรมรัตน์ จร.ชท.
234 พระอธิการวัลลภ   ธ. สว่างธรรมาราม บัวใหญ่ นครราชสีมา พระครูศาสนกิจบริการ จร.ชท.
235 พระปลัด  สมจิตร หนองตราดน้อย เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ พระครูวิจิตรสีลากร จร.ชท.
236 พระอธิการสวิง กลันทาราม เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ พระครูอุดม ธรรมาภิรม จร.ชท.
237 พระอธิการพิง สองห้อง บ้านด่าน บุรีรัมย์ พระครูสุมงคลธรรมนาถ จร.ชท.
238 พระอธิการบุญตวง บ้านโคกรัง ประโคนชัย บุรีรัมย์ พระครูวิสุทธิบุญสาร จร.ชท.
239 พระอธิการฉลอง ไทรโยง ประโคนชัย บุรีรัมย์ พระครูนิโครธธรรมวัฒน์ จร.ชท.
240 พระอธิการมนูญ ราษฎร์บ้ารุง พุทไธสง บุรีรัมย์ พระครูอาทรประชานาถ จร.ชท.
241 พระอธิการประเสริม สวายสอ นางรอง บุรีรัมย์ พระครูประทีปวรญาณ จร.ชท.
242 พระอธิการล้าพวง ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ พระครูจิรกิจโกศล จร.ชท.
243 พระอธิการสิงห์ หนองตาด ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ พระครูสีหนาทเขมคุณ จร.ชท.
244 พระอธิการชุติพงศ์ สุภโสภณ ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ พระครูโสภณสุกิจ จร.ชท.
245 พระอธิการวิวัฒน์ชัย สระขี ตุ่น ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ พระครูมงคลบุญโชติ จร.ชท.
246 พระอธิการเยื อน ศาลาลอย สตึก บุรีรัมย์ พระครูจารุธรรมประสุต จร.ชท.
247 พระใบฎีกา  จันทร์ บ้านโนนค้อ สตึก บุรีรัมย์ พระครูสถิตธรรมพิสุทธ์ิ จร.ชท.
248 พระอธิการนิรัตน์ ป่าหนองดุม บ้านกรวด บุรีรัมย์ พระครูนิวิฐบุญโชติ จร.ชท.
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249 พระอธิการวิเชียน โคกกระชายใต้ บ้านกรวด บุรีรัมย์ พระครูวิริยกิจจารักษ์ จร.ชท.
250 พระอธิการจ้ารัส โนนเมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์ พระครูวิเชียรปัญญาธร จร.ชท.
251 พระอธิการชาญณรงค์ ธรรมประสิทธ์ิ คูเมือง บุรีรัมย์ พระครูอินทร ธรรมประสิทธ์ิ จร.ชท.
252 พระอธิการทองด้า ใหม่สระขุด หนองก่ี บุรีรัมย์ พระครูกิตติสโรภาส จร.ชท.
253 พระอธิการสุผล  สระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์ พระครูมงคลคณาภิรักษ์ จร.ชท.
254 พระสมุห์  วิลัย โนนศรีคูณ หนองหงส์ บุรีรัมย์ พระครูพิลาสบวรธรรม จร.ชท.
255 พระอธิการค้าผง อนุคามาวาส พลับพลาชัย บุรีรัมย์ พระครูนิคมธรรมสถิต จร.ชท.
256 พระอธิการสุริยะ   ธ. ป่าโคกกระชาย ประโคนชัย บุรีรัมย์ พระครูสุมงคลจารี จร.ชท.
257 พระอธิการเล่ือน กันกง จัตุรัส ชัยภูมิ พระครูพิมล สังวรคุณ จร.ชท.
258 พระอธิการแสงเทียน จอมธาตุ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ พระครูประทีป เจติยารักษ์ จร.ชท.
259 พระอธิการสุรศักด์ิ พุทธิสารโนนทอง คอนสวรรค์ ชัยภูมิ พระครูโสภณพุทธิสาร จร.ชท.
260 พระอธิการวีรชัย ผาสวรรค์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ พระครูสันติวีรากร จร.ชท.
261 พระอธิการทวีศักด์ิ โพธิสัย แก้งคร้อ ชัยภูมิ พระครูพุทธินีลบรรพต จร.ชท.
262 พระอธิการสกล ราษฎร์สามัคคี ภูเขียว ชัยภูมิ พระครูสันติประชาธรรม จร.ชท.
263 พระอธิการสน่ัน โนนตะโก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ พระครูพิพิธศีลาจาร จร.ชท.
264 พระอธิการก้อน วังมน เทพสถิต ชัยภูมิ พระครูปัญญาอรรถวิมล จร.ชท.
265 พระอธิการพายัพ วังตาเทพ เทพสถิต ชัยภูมิ พระครูเทพสถิตถาวรคุณ จร.ชท.
266 พระปลัด  ศิวะ ซับไทรเจริญธรรม เทพสถิต ชัยภูมิ พระครูนิโครธ ธรรมโกศล จร.ชท.
267 พระอธิการเสริม ราษฎร์บูรพาราม หนองบัวแดง ชัยภูมิ พระครูปทุมจันโทภาส จร.ชท.
268 พระอธิการอุดม ท่าบอน หนองบัวระเหว ชัยภูมิ พระครูปทุมจันทคุณ จร.ชท.
269 พระอธิการเพชร โพธ์ิชัยศรี หนองบัวระเหว ชัยภูมิ พระครูโพธิชัยพัชร์ จร.ชท.
270 พระอธิการโชคเจริญ   ธ. ป่าแสงสุรีย์ ภูเขียว ชัยภูมิ พระครูสุวัฒนาภากร จร.ชท.
271 พระครูธรรมธร  วชิรศักด์ิ บ้านเสม็ด เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ พระครูปัญญาพัชรธรรม จร.ชท.
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272 พระอธิการทวีน ราษฎร์เจริญผล เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ พระครูสีล ประชานุกูล จร.ชท.
273 พระอธิการประกาศ ตาตอม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ พระครูวิภัชสิริวัฒน์ จร.ชท.
274 พระอธิการส้าราญ โพธ์ิรินทร์วิเวก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ พระครูเกษมกิจจานุกูล จร.ชท.
275 พระครูวินัยธร  มงคล หนองกอง ศีขรภูมิ สุรินทร์ พระครูพิพิธมงคลธรรม จร.ชท.
276 พระอธิการสิงห์เพชร โคกล้าดวน ศีขรภูมิ สุรินทร์ พระครูพิสุทธิพัชรธรรม จร.ชท.
277 พระอธิการมงคล ท่าอัมพวัน รัตนบุรี สุรินทร์ พระครูปภากรวรดิตถ์ จร.ชท.
278 พระอธิการมานะ หนองยาง ท่าตูม สุรินทร์ พระครูวิริยสรานุรักษ์ จร.ชท.
279 พระอธิการเกรียงศักด์ิ สุวรรณโภคาราม ปราสาท สุรินทร์ พระครูกิตติญาณพิฑูร จร.ชท.
280 พระอธิการไพศรี หมอนเจริญ กาบเชิง สุรินทร์ พระครูวิโรจน์ญาณวัฒน์ จร.ชท.
281 พระอธิการสนม บ้านขี เหล็ก ชุมพลบุรี สุรินทร์ พระครูพลญาณโสภณ จร.ชท.
282 พระอธิการสมปอง หนองบัวแก้ว ชุมพลบุรี สุรินทร์ พระครูปทุมรัตนาภิรม จร.ชท.
283 พระอธิการอุดม ขมิ น จอมพระ สุรินทร์ พระครูวิชัยบวรธรรม จร.ชท.
284 พระอธิการวีรวัฒน์ ผักไหมพุทธาวาส สังขะ สุรินทร์ พระครูโกวิทพุทธิวงศ์ จร.ชท.
285 พระอธิการบุญยัง โนนสบาย สังขะ สุรินทร์ พระครูมงคลฐานธรรม จร.ชท.
286 พระอธิการทรงธรรม บ้านพราน ศรีณรงค์ สุรินทร์ พระครูสังวร ธรรมานุสัย จร.ชท.
287 พระอธิการหมุ่ย ศรีอุดมหนองคู สนม สุรินทร์ พระครูมงคลสิทธิเดช จร.ชท.
288 พระอธิการบุญมี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี พระครูประสิทธิมงคลการ จร.ชท.
289 พระอธิการอุดร ทุ่งไม้ค้าง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี พระครูมงคลธรรมอุดม จร.ชท.
290 พระอธิการสมศักด์ิ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี พระครูมงคลนาคดิตถ์ จร.ชท.
291 พระอธิการไสว ศรีประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี พระครูถาวรสิริโชติ จร.ชท.
292 พระอธิการไพบูลย์ บุ่งกระเบา เมืองนครนายก นครนายก พระครูจันทสราสิริคุณ จร.ชท.
293 พระอธิการภานุ มงคลถาวร เมืองนครนายก นครนายก พระครูถาวรมงคลธรรม จร.ชท.
294 พระสมุห์ อ้านาจ วังบัว บ้านนา นครนายก พระครูปทุม ธรรมโฆษ จร.ชท.
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295 พระปลัด  ส้าเริง ใหม่โคกส้าโรง ปากพลี นครนายก พระครูนวกิจโสภิต จร.ชท.
296 พระครูสังฆรักษ์  สงบ บางปลากด องครักษ์ นครนายก พระครูสันติธรรมคุณ จร.ชท.
297 พระสมุห์  อภิชาติ จรเข้น้อย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา พระครูสุนทร ภัทรธรรม จร.ชท.
298 พระอธิการสมาน หนองปาตอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา พระครูอาทรชินวงศ์ จร.ชท.
299 พระอธิการบรรเจิด คลองสวน บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา พระครูสุวัจนดิตถ์ จร.ชท.
300 พระอธิการทรงพร โพธ์ิแสงกาญจนราษฎร์ บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา พระครูเกษม กาญจนาภรณ์ จร.ชท.
301 พระปลัด  ปัญญา โป่งเจริญ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา พระครูภัทรปัญญารัต จร.ชท.
302 พระอธิการชาณุวัฒน์ วังวุ้ง ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา พระครูนิวิฐ ปัญโญภาส จร.ชท.
303 พระอธิการค้ามูล โคกสัมพันธ์ เมืองสระแก้ว สระแก้ว พระครูมงคลปัญญาวรคุณ จร.ชท.
304 พระอธิการธงชัย คลองสมบัติ เมืองสระแก้ว สระแก้ว พระครูสิทธิญาณธรรม จร.ชท.
305 พระปลัด  มาโนช ท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว พระครูจิรธรรมนาถ จร.ชท.
306 พระอธิการจรูญ นิคมเขาตาก้อน อรัญประเทศ สระแก้ว พระครูอินทร วรรณนิคมเขต จร.ชท.
307 พระใบฎีกา  ไพศาล หนองติม ตาพระยา สระแก้ว พระครูวิสาลธรรมวัฒน์ จร.ชท.
308 พระอธิการฟูเกียรติ โคกมะกอก เขาฉกรรจ์ สระแก้ว พระครูพิธานกัลยาณคุณ จร.ชท.
309 พระมหามิตร  ป.ธ.๔  พธ.ม. โนนศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต รจร.
310 พระวงค์สิน   ธ. ป่าทองประดิษฐ์ ดอนจาน กาฬสินธ์ุ พระครูปิยธรรมสุทธ์ิ รจร.
311 พระทองร่วม   ธ. บูรพาโคกเครือ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ พระครูโอภาสสุวรรณากร รจร.
312 พระมหาเคือง  ป.ธ.๔ โคกไม้แดง ละหานทราย บุรีรัมย์ พระครูปริยัติธรรมสุนทร รจร.
313 พระสมุห์  ไพบูลย์ ทุ่งไทรขะยูง รัตนบุรี สุรินทร์ พระครูนิโครธรัตนานุกิจ รจร.
314 พระปลัด  ทวีศักด์ิ คลองหอทอง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี พระครูวิมลปัญญานุกิจ รจร.
315 พระเพชรรุ่ง  จอมแจ้ง กระนวน ขอนแก่น พระครูวชิรกิจจานุกูล ผจร.
316 พระครูวินัยธร  กิตติวัฒน์   ธ. จันทร์เขมาราม เวียงเก่า ขอนแก่น พระครูเกษมกิตติสาร ผจร.
317 พระนิกร   ธ. ป่าหนองแสงทุ่ง โพนทอง ร้อยเอ็ด พระครูญาณรัตนากร ผจร.
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318 พระจิตตกร ใหม่สระประทุม โชคชัย นครราชสีมา พระครูปทุมธรรมวิจิตร ผจร.
319 พระครูสังฆรักษ์  ณัฐพล ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา พระครูอมรวิหารการ ผจร.
320 พระปลัด  จรูญ สมานมิตร เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา พระครูโกศลวิทยาคม ผจร.
321 พระสมุห์  บุญหนา หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา พระครูรพินท์ปุญญาทร ผจร.
322 พระครูปลัด ประชา   ธ. เจริญธรรม ขามทะเลสอ นครราชสีมา พระครูไพศาลประชานาถ ผจร.
323 พระปลัด  ธงชัย ไทรทอง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา พระครูนิโครธกิจจานุกูล ผจร.

********************** ส ำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
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324 พระครูสารกิจจานุยุต  (พรมมา) กลางกุดรัง กุดรัง มหาสารคาม ทป.จอ.ชพ.
325 พระครูวิจิตรธรรมาทร  (เรียน) จตุคามมัชฌิมาราม ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ ทป.จอ.ชพ.
326 พระครูวิจิตรรัตนคุณ  (สุนิพล) มะกอกแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี ทป.จอ.ชพ.
327 พระครูโกศลถาวรกิจ  (ถาวร) บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ทป.จอ.ชพ.
328 พระครูมงคลสารกิจ  (ทองหลาง) ศิริชัยมงคล บ้านไผ่ ขอนแก่น จอ.ชพ.
329 พระครูสารพัฒนาทร  (ทองพูน  ป.ธ.๔  พธ.บ.) ม่ิงเมืองพัฒนาราม ภูเวียง ขอนแก่น จอ.ชพ.
330 พระครูโสภณวชิรธรรม  (สุพุฒ  ป.ธ.๔) สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น จอ.ชพ.
331 พระครูโสภณกิตติสาร   (เสกสรรค์)  ธ. ป่าศรีบุรี ชุมแพ ขอนแก่น จอ.ชพ.
332 พระครูวรกิจสุนทร  (สุบิน  ป.ธ.๓) อภิสิทธ์ิ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม จอ.ชพ.
333 พระครูพิศาลโพธิธรรม  (อภิชาต) ศรีมหาโพธ์ิ กันทรวิชัย มหาสารคาม จอ.ชพ.
334 พระครูประภัสร์สิทธิคุณ  (ประสิทธ์ิ) หงส์สุวรรณาวาส จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด จอ.ชพ.
335 พระครูโกศลบวรกิจ  (อ่อนสี) หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด จอ.ชพ.
336 พระครูวิริยธรรมคุณ  (บุญโฮม)  ธ. ฐิตวิริยาวนาราม จังหาร ร้อยเอ็ด จอ.ชพ.
337 พระครูโพธิชัยคุณ  (ศิริวัชรพล)  ธ. ป่าศรีโพธ์ิชัย โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด จอ.ชพ.
338 พระครูปริยัติสุตาภรณ์  (จักรกฤษ  ป.ธ.๔  ศน.ม.)  ธ. สุปัญญาราม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด จอ.ชพ.
339 พระครูศรีธวัชชัยคุณ  (สมชาย  ป.ธ.๖) กลางปักธงชัย ปักธงชัย นครราชสีมา จอ.ชพ.
340 พระครูสุวัฒนานุกูล  (ใช้) เขาภูหลวง วังน ้าเขียว นครราชสีมา จอ.ชพ.
341 พระครูปัญญาศีลโสภณ  (สมจิตร)  ธ. ป่าคีรีวัลย์ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา จอ.ชพ.
342 พระครูปริยัติภัทรคุณ  (เสนอ  ป.ธ.๕  ศศ.ม.) สิงห์วงศ์ นางรอง บุรีรัมย์ จอ.ชพ.
343 พระครูอมรบุญวัฒน์  (บุญหนา) อมราวาส นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ จอ.ชพ.
344 พระครูวิมลวรธรรม   (พิชัย) บุญช่วย พลับพลาชัย บุรีรัมย์ จอ.ชพ.

รำยนำมพระสงฆ์ท่ีได้รับกำรเล่ือนช้ันพระสังฆำธิกำร
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345 พระครูประภัสสรสารธรรม  (ส้าเร็จ)  ธ. โคกเจริญ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ จอ.ชพ.
346 พระครูจันทโพธานุวัตร  (โพธ์ิทอง) ราษี จัตุรัส ชัยภูมิ จอ.ชพ.
347 พระครูสิริเมตตาธรรม  (สิริพงษ์  ป.ธ.๕) ป่าเมตตาธรรม ภูเขียว ชัยภูมิ จอ.ชพ.
348 พระครูสุวรรณจันทรังษี  (ค้ามุ) เขต หนองบัวแดง ชัยภูมิ จอ.ชพ.
349 พระครูพนมศีลาจารย์  (วสันต์  ป.ธ.๓)  ธ. ป่าเขาโต๊ะ พนมดงรัก สุรินทร์ จอ.ชพ.
350 พระครูรัตนสุทธิคุณ  (โพธ์ิศรี) รัตนชมภู กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี จอ.ชพ.
351 พระครูโชติพัฒนากร  (เสนีย์) บางปรงธรรมโชติการาม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา จอ.ชพ.
352 พระครูปริยัติปุณณเขตคณารักษ์  (สุพล  ป.ธ.๔) มาบนาดี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา จอ.ชพ.
353 พระครูพิเศษสารคุณ  (ประพันธ์  ป.ธ.๗  พธ.บ.) สวรรค์วนาราม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ทจอ.ชพ.
354 พระครูสุตศาสนการ  (ไพฑูรย์  ป.ธ.๔  ศษ.ม.) พุทธเกษม น ้าพอง ขอนแก่น ทจอ.ชพ.
355 พระครูอุบลเขมาภรณ์  (บุญจันทร์  ป.ธ.๔) อุบลบรทิพย์ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ทจอ.ชพ.
356 พระครูสุวรรณโพธิคุณ  (แสวง) โพธ์ิทอง ท่าตูม สุรินทร์ ทจอ.ชพ.
357 พระครูสิริปริยัติธ้ารง  (พสิฐ  ป.ธ.๕  พธ.ม.) จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ ทจอ.ชพ.
358 พระครูสารธรรมาภรณ์  (เฉย) สระเกษ แวงใหญ่ ขอนแก่น ทป.จอ.ชอ.
359 พระครูภาวนาปัญญาภรณ์  (สุพร)  ธ. ป่าปราสาทจอมพระ จอมพระ สุรินทร์ ทป.จอ.ชอ.
360 พระครูวิชิตเขมากร  (ทองค้า) หลวงอรัญญ์ อรัญประเทศ สระแก้ว ทป.จอ.ชอ.
361 พระครูบวรธรรมคุณ  (ฉัตรอุดม)  ธ. ศรีสุราษฎร์ ยางสีสุราช มหาสารคาม จอ.ชอ.วิ.
362 พระครูสิริเจติยาภิบาล  (สมชัย)  ธ. ศาลาทอง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา จอ.ชอ.วิ.
363 พระครูภาวนาธรรมธารี  (สัมพันธ์) ป่ามะไฟ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี จอ.ชอ.วิ.
364 พระครูสุนทรสารญาณ  (ถาวร) โนนงาม หนองนาค้า ขอนแก่น จอ.ชอ.
365 พระครูสุตธรรมโสภิต  (ประเวศน์  ป.ธ.๔) ดงเมืองน้อย ยางสีสุราช มหาสารคาม จอ.ชอ.
366 พระครูปริยัติกิจจานุยุต  (ทองย้อย  ป.ธ.๔) หนองห้าง นาคู กาฬสินธ์ุ จอ.ชอ.
367 พระครูโอภาสชยานุกูล  (ประยงค์) สว่างชัยศรีโนนชัย ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ จอ.ชอ.
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368 พระครูกมลธรรมรังสี  (เหนอ)  ธ. ปทุมรังษี นาคู กาฬสินธ์ุ จอ.ชอ.
369 พระครูวิกรมธรรมธัช  (พีระ)  ธ. เหนือ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด จอ.ชอ.
370 พระครูจันทปทุมาภรณ์  (ดวง) ใหม่หนองบัวรี ชุมพวง นครราชสีมา จอ.ชอ.
371 พระครูอินทธรรมาภรณ์  (เทวินทร์  ป.ธ.๓  พธ.บ.) ตะคร้อ คง นครราชสีมา จอ.ชอ.
372 พระครูสุวิมลวรญาณ  (บุญเกิด)  ธ. ป่าหนองตาล โนนไทย นครราชสีมา จอ.ชอ.
373 พระครูสารธรรมประสาธน์  (แช่ม) บ้านปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ จอ.ชอ.
374 พระครูพิศาลสังฆกิจ  (ส้ารวย) ใหม่สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ จอ.ชอ.
375 พระครูบุญเขตวิชัย  (วิชัย) ปานจัยนาราม ละหานทราย บุรีรัมย์ จอ.ชอ.
376 พระครูนิเทศธรรมคุณ  (วินัย) โนนดินแดงใต้ โนนดินแดง บุรีรัมย์ จอ.ชอ.
377 พระครูถาวรธรรมประยุต  (ประจิต) โคกเพชร ช้านิ บุรีรัมย์ จอ.ชอ.
378 พระครูพินิจธรรมานุยุต  (ประทีป)  ธ. หนองม่วง ประโคนชัย บุรีรัมย์ จอ.ชอ.
379 พระครูโอภาสธรรมญาณ  (สมพร)  ธ. ป่าสตึกพัฒนา สตึก บุรีรัมย์ จอ.ชอ.
380 พระครูเขมคุณาธาร  (บุญมี)  ธ. ป่าโคกตะเคียน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ จอ.ชอ.
381 พระครูพิศาลมงคลวัตร  (หนุ่ม)  ธ. แก่นท้าว พุทไธสง บุรีรัมย์ จอ.ชอ.
382 พระครูพิพัฒน์ศีลสังวร  (บุญธรรม)  ธ. หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ จอ.ชอ.
383 พระครูพรหมวิหารธรรม  (ปล้อง) อุดมพรหมวิหาร กาบเชิง สุรินทร์ จอ.ชอ.
384 พระครูสิริธรรมวิสิฐ  (พรสวัสด์ิ  ป.ธ.๔) แจ้งศรีโพธ์ิทอง ชุมพลบุรี สุรินทร์ จอ.ชอ.
385 พระครูประทีปธรรมวงศ์  (สมพงษ์) ศรีสว่างโคกสะอาด สนม สุรินทร์ จอ.ชอ.
386 พระครูประโชติสารธรรม  (สมจันทร์) โคกสว่าง ประจันตคาม ปราจีนบุรี จอ.ชอ.
387 พระครูถาวรโพธาภิรักษ์  (ถนอมศักด์ิ) ธรรมโพธ์ิศรี ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี จอ.ชอ.
388 พระครูพินิจวรกิจพิมล  (เอกศักด์ิ)  ธ. เทพนิมิตร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา จอ.ชอ.
389 พระครูวิจารณ์สมณคุณ  (พิชาญ)  ธ. พิมพาวาส บางปะกง ฉะเชิงเทรา จอ.ชอ.
390 พระครูภัทรกิจจานุการ  (ทันยา) เขาป่าแก้ว วังน ้าเย็น สระแก้ว จอ.ชอ.
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391 พระครูสารปิยธรรม  (สุริยา  ป.ธ.๔  พธ.บ.) สะอาด มัญจาคีรี ขอนแก่น ทจอ.ชอ.
392 พระครูประโชติธรรมสุนทร  (คาน) เม่นใหญ่ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ทจอ.ชอ.
393 พระครูเขมวัฒนาภรณ์  (ส้าเริง) เสริมสุขคงคา กันทรวิชัย มหาสารคาม ทจอ.ชอ.
394 พระครูปริยัติพุทธิคุณ  (ยืน  ป.ธ.๔) ใต้โพธ์ิค ้า เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ ทจอ.ชอ.
395 พระครูอนุกูลปริยัติการ  (สุระเวช  ป.ธ.๔  พธ.ม.) โพธ์ิชัยโคกใหญ่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ ทจอ.ชอ.
396 พระครูอุดมธรรมธาดา  (ประดิษฐ์)  ธ. โพธ์ิชัยโคกศรี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ ทจอ.ชอ.
397 พระครูโอภาสวรากร  (ดุสิต)  ธ. ดอนม่วย โพนทอง ร้อยเอ็ด ทจอ.ชอ.
398 พระครูวรสารโชติวัฒน์  (ประพันธ์)  ธ. เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ทจอ.ชอ.
399 พระครูโอภาสศาสนกิจ  (ประทวน)  ธ. ป่าพุทธาวาส สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ทจอ.ชอ.
400 พระครูวิสุทธ์ิเขมคุณ  (ทอง) โตนด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ทจอ.ชอ.
401 พระครูพิศาลสีลคุณ  (ไพรัตน์) มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา ทจอ.ชอ.
402 พระครูสุมนธรรมประยุต  (อุดม) ไตรรัตน์ ปากช่อง นครราชสีมา ทจอ.ชอ.
403 พระครูสถิตปัญญาธรรม  (บุญเท่ียง) ปอปิด คง นครราชสีมา ทจอ.ชอ.
404 พระครูวิทิตสันติธรรม  (ทวีชัย) นางร้า ประทาย นครราชสีมา ทจอ.ชอ.
405 พระครูบรรพตสมานคุณ  (ประพันธ์)  ธ. ป่าภูหายหลง ปากช่อง นครราชสีมา ทจอ.ชอ.
406 พระครูสุตวรรณาภรณ์  (ประยงค์  ป.ธ.๔  พธ.บ.) สุวรรณาราม พุทไธสง บุรีรัมย์ ทจอ.ชอ.
407 พระครูรัตนญาณโสภิต  (บุญเลิศ) หนองนกเกรียน สตึก บุรีรัมย์ ทจอ.ชอ.
408 พระครูญาณธรรมประสุต  (ธนู) ปทุมชาติ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ทจอ.ชอ.
409 พระครูปริยัติญาณโสภณ  (กายสิทธ์ิ) บ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ทจอ.ชอ.
410 พระครูวิบูลคัมภีรญาณ  (วิชาญ  ป.ธ.๓  ศน.บ.)  ธ. ชัยชุมพร บ้านแท่น ชัยภูมิ ทจอ.ชอ.
411 พระครูโพธิธรรโมภาส  (จ้ารัส) โพธ์ิสลาด เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ทจอ.ชอ.
412 พระครูโพธิรัตนธรรม  (สิน) โพธ์ิแก้วเบญจธาราม บ้านนา นครนายก ทจอ.ชอ.
413 พระครูวิสุทธิศีลคุณ  (ชอบ) บางน ้าเปรี ยว บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา ทจอ.ชอ.
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414 พระครูวิริยธรรมานุศาสก์  (สมจิต) พระนารายณ์มหาราช เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ผจล.ชพ.วิ.
415 พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์  (ธนะพัฒน์  ป.ธ.๔  พธ.บ.) ศาลาลอย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผจล.ชพ.วิ.
416 พระครูสุตภาวนาพิธาน  (สุวภัทร  ป.ธ.๔) โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ผจล.ชพ.วิ.
417 พระครูปัญญามัชฌิมานุกูล  (ชรินทร์  ป.ธ.๔) กลาง เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ ผจล.ชพ.
418 พระครูปริยัติศาสนการ  (บรรจบ  ป.ธ.๔  พธ.บ.) บูรพาภิราม เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผจล.ชพ.
419 พระครูพิมลพนารม  (วันชัย) ป่าหินลาด ด่านขุนทด นครราชสีมา ทผจล.ชพ.วิ.
420 พระครูสุตวรธรรมกิจ  (เติม  ป.ธ.๔  ศน.ม.) ป่าหว่านไฟ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ทผจล.ชพ.
421 พระครูสิริภัทรานุยุต  (เรืองยศ  ป.ธ.๖  ศน.ม.) บ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด ทผจล.ชพ.
422 พระครูสุตธรรมภาณี  (โอภาส  ป.ธ.๓  ศศ.ม.) เจติยภูมิ น ้าพอง ขอนแก่น ทผจล.ชพ.
423 พระครูปริยัติธรรมวิจิตร  (บุญนาค  ป.ธ.๕) บ้านหนองผาง โนนนารายณ์ สุรินทร์ ทผจล.ชพ.
424 พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ  (บัวฮอง) ธาตุ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ผจล.ชอ.
425 พระครูสุตธรรมนิวิฐ  (อุทัย  ป.ธ.๓) เทพศิริหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ทผจล.ชอ.
426 พระครูขันติวรธรรมโกศล  (สมชาย)  ธ. หนองฝาย สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ ทผจล.ชอ.
427 พระครูพิพิธชัยโชติ  (ทนงชัย)  ธ. อรุณราษฎร์บ้ารุง ค้าม่วง กาฬสินธ์ุ ทผจล.ชอ.
428 พระครูปริยัติวรเมธี  (อชิรวิชญานันท์  ป.ธ.๔  ศน.ม.) คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด ทผจล.ชอ.
429 พระครูปริยัติรัตนวิชัย  (ธนะวัฒน์  ป.ธ.๔) สระแก้ว เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ทผจล.ชอ.
430 พระครูสังวราภิรักษ์  (อ๊ิต) หลักร้อย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ทผจล.ชอ.
431 พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์  (คัมภีร์  ป.ธ.๔) หนองย่างหมู หนองหงส์ บุรีรัมย์ ทผจล.ชอ.
432 พระครูสุทธสีลาจารคุณ  (โสภณ) อุสภาราม บางปะกง ฉะเชิงเทรา ทผจล.ชอ.
433 พระครูประเวศวัฒนกิจ  (วัลลภ) ประเวศวัฒนาราม บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ทผจล.ชอ.
434 พระครูปัจฉิมวรานุกูล  (ไพศาล) ดาวดึงษ์แกด้า แกด้า มหาสารคาม ทผจล.ชท.
435 พระครูวาปีจันทคุณ  (อัศเจรีย์) หนองแคน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ทผจล.ชท.
436 พระครูสถิตธรรมวรคุณ  (สนิท) ทรงศิลา แวงน้อย ขอนแก่น รจอ.ชอ.
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437 พระครูปริยัติสิทธานุการ  (ประสิทธ์ิ  ป.ธ.๔) สว่างวนาราม เสิงสาง นครราชสีมา รจอ.ชอ.
438 พระครูสุวรรณกิตยาภิรม  (ทองยอด) อัมพวัน สตึก บุรีรัมย์ รจอ.ชอ.
439 พระครูกิตติสารประภาต  (ไสว) โศกนาค คูเมือง บุรีรัมย์ รจอ.ชอ.
440 พระครูสังวราภิราม  (ประสิทธ์ิ) โคกสูงคูขาด หนองก่ี บุรีรัมย์ รจอ.ชอ.
441 พระครูประพัฒน์กิจจาทร  (สวัสด์ิ) เวฬุนคราราม หนองก่ี บุรีรัมย์ รจอ.ชอ.
442 พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ  (กิตติพศ) ชัยภูมิพิทักษ์ หนองบัวแดง ชัยภูมิ รจอ.ชอ.
443 พระครูสิทธิปัญญาธร  (สัมฤทธ์ิ) กลางชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ รจอ.ชอ.
444 พระครูนิมิตรัตนาภรณ์  (อนุรัตน์) นิมิตรัตนาราม ล้าดวน สุรินทร์ รจอ.ชอ.
445 พระครูสถิตสีลาภรณ์  (สมหวัง  ป.ธ.๓) ศาลาล้าดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว รจอ.ชอ.
446 พระครูธรรมชัยเขต  (เหรียญ) ปากจาบ บ้าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ทป.จต.ชอ.
447 พระครูประโชติรัตนธรรม  (ไพฑูรย์) ยอดแก้ว เมืองขอนแก่น ขอนแก่น จต.ชอ.
448 พระครูประโชติเขตตานุรักษ์  (ศุภลักษณ์) อุทุมพร น ้าพอง ขอนแก่น จต.ชอ.
449 พระครูกิตติวราภินันท์  (สมบูรณ์) โพนเลา บ้านฝาง ขอนแก่น จต.ชอ.
450 พระครูสุวัฒน์กิจจานุกิจ  (สืบศักด์ิ) โพธ์ิชัย ภูเวียง ขอนแก่น จต.ชอ.
451 พระครูบวรอรัญญเขต  (บุญทัน) อรัญญาวาส สีชมพู ขอนแก่น จต.ชอ.
452 พระครูปริยัติชัยกิจ  (ค้าพอง  ป.ธ.๔) เวียงไชย์ หนองเรือ ขอนแก่น จต.ชอ.
453 พระครูสุทธิชยาภรณ์  (สุทธิชัย)  ธ. วงกฎคีรี มัญจาคีรี ขอนแก่น จต.ชอ.
454 พระครูพิศาลปัญญาวัฒน์  (ประหยัด)  ธ. สว่างโนนงาม สีชมพู ขอนแก่น จต.ชอ.
455 พระครูวิบูลธรรมประโชติ  (สน่ัน)  ธ. หนองฮี บ้านไผ่ ขอนแก่น จต.ชอ.
456 พระครูกิตติชัยคุณ  (ชนะ)  ธ. อรุณวนาราม ชนบท ขอนแก่น จต.ชอ.
457 พระครูพิทักษ์อัมพวัน  (สั น) อัมพวนาราม โกสุมพิสัย มหาสารคาม จต.ชอ.
458 พระครูสุวรรณมงคลนิมิต  (ทองสุข) เทพนิมิต โกสุมพิสัย มหาสารคาม จต.ชอ.
459 พระครูวิจิตรธรรมสังวร  (ประยุทธ) โคกก่อง บรบือ มหาสารคาม จต.ชอ.
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460 พระครูสุชัยธรรมสถิตย์  (สุนทร) ไชยสถานธรรม เชียงยืน มหาสารคาม จต.ชอ.
461 พระครูวิสิฐสังฆการ  (ล้าพัง) หัวขัว แกด้า มหาสารคาม จต.ชอ.
462 พระครูกมลธรรมาภินันท์  (ส้ารอง) ท่ากลาง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ จต.ชอ.
463 พระครูอุทัยโชติคุณ  (บุญร่วม) อุทัยดอนยูง ยางตลาด กาฬสินธ์ุ จต.ชอ.
464 พระครูภูริปัญโญภาส  (อุเทน) สว่างพิชัยกุดท่าลือ ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ จต.ชอ.
465 พระครูสิริปุญญารักษ์  (บุญเกิด)  ธ. อัมพวันม่วงน้อย เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ จต.ชอ.
466 พระครูคัมภีร์สราภิวัฒน์  (ค้าพอง) สระพังทอง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด จต.ชอ.
467 พระครูสุตพัฒนาภรณ์  (จักรพัฒน์  ป.ธ.๔  ศน.ม.) ดอนสนามชัย เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด จต.ชอ.
468 พระครูสุตธรรมวงศ์  (พงษ์ศักด์ิ  ป.ธ.๓  พธ.บ.) บ้านป่าบาก เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด จต.ชอ.
469 พระครูโพธิธรรมปัญญา  (ถนัดศิลป์) โพธ์ิศรีทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด จต.ชอ.
470 พระครูปัญญาเขมาภิรัต (คุณนะ) เขมาราม สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด จต.ชอ.
471 พระครูวิจิตรปทุมรัต  (สง่า) สระบัว สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด จต.ชอ.
472 พระครูกิตติธรรมประยุต  (คลาด) บูรพาราม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด จต.ชอ.
473 พระครูเวฬุวนานุกูล  (สุดใจ) เวฬุวนาราม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด จต.ชอ.
474 พระครูธรรมญาณโสภณ  (ร้าไพร) สะแบง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด จต.ชอ.
475 พระครูพุทธิวรธรรม  (โผน) ป่าพุทธธรรมน ้าพุ หนองพอก ร้อยเอ็ด จต.ชอ.
476 พระครูสุวรรณวารีพิทักษ์  (สุขศิลป์) ท่าวารี โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด จต.ชอ.
477 พระครูวาปีรัชดานุรักษ์  (อ่อน) สว่างโพธ์ิศรี โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด จต.ชอ.
478 พระครูบวรโพธารักษ์  (ค้าซาว) โพธาราม จังหาร ร้อยเอ็ด จต.ชอ.
479 พระครูปริยัติวิธานกิจ  (โทน  ป.ธ.๓  ศน.ม.) ศรีอาราม จังหาร ร้อยเอ็ด จต.ชอ.
480 พระครูพุทธิวรคุณ  (ศรัญญู)  ธ. ป่าม่วงหวาน หนองฮี ร้อยเอ็ด จต.ชอ.
481 พระครูขันติยาภิรักษ์  (ชาติชาย)  ธ. ป่าสามัคคีธรรม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด จต.ชอ.
482 พระครูโสภณบุญกิจ  (สมพงษ์) สระตะเฆ่ โนนไทย นครราชสีมา จต.ชอ.
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483 พระครูวิจักษ์ธรรมทัศน์  (ปรีชา) มงคลสุทธาวาส โนนไทย นครราชสีมา จต.ชอ.
484 พระครูวิจิตรปทุมากร  (ชอบ) หนองบัว สีคิ ว นครราชสีมา จต.ชอ.
485 พระครูประยุตวรญาณ  (สมชาย) เหมือดแอ่ สูงเนิน นครราชสีมา จต.ชอ.
486 พระครูอาทรวิริยคุณ  (วีระ) สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด นครราชสีมา จต.ชอ.
487 พระครูพีรเดชธ้ารง  (วีระ) บ้านดอนน้อย ด่านขุนทด นครราชสีมา จต.ชอ.
488 พระครูสุวรรณธรรมานุวัตร  (ทองจันทร์) หัวหนอง บัวใหญ่ นครราชสีมา จต.ชอ.
489 พระครูวาปีพัฒนวิมล  (ศุภชัย) หนองแวง บัวใหญ่ นครราชสีมา จต.ชอ.
490 พระครูธวัชปิยาจาร  (ธงชัย) ประชาสมนึก ประโคนชัย บุรีรัมย์ จต.ชอ.
491 พระครูพิสิฐจารุวรรณ  (ประสงค์) แพงพวย นางรอง บุรีรัมย์ จต.ชอ.
492 พระครูนันทพัฒนคุณ  (สมศักด์ิ) สว่างบูรพา ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ จต.ชอ.
493 พระครูสิทธิสมาธิคุณ  (บุญมี) หนองโคลน หนองหงส์ บุรีรัมย์ จต.ชอ.
494 พระครูวิชัยธรรโมภาส  (ทองแดง) วังสว่าง จัตุรัส ชัยภูมิ จต.ชอ.
495 พระครูอินทชยาภรณ์  (วรรณชัย) ราษฎร์บูรณะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ จต.ชอ.
496 พระครูจิตตธรรมคุณ  (ทองใจ) สมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ จต.ชอ.
497 พระครูวาปีชัยธรรม  (อธิวัฒน์) หนองสองห้อง บ้าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ จต.ชอ.
498 พระครูสุทนต์ธรรมาภิรัต  (มงคล) เลียบ รัตนบุรี สุรินทร์ จต.ชอ.
499 พระครูจันทวรกิจจาภรณ์  (สมาน) เนินดินแดง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี จต.ชอ.
500 พระครูวิมลวีรธรรม  (บุญทัน) โนนสะอาด กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี จต.ชอ.
501 พระครูจันทสราธิคุณ  (สุวรรณ) สระมรกต ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี จต.ชอ.
502 พระครูปิยสีลคุณ  (ช้านาญ  ป.ธ.๔)  ธ. ป่าศรีถาวรนิมิต ปากพลี นครนายก จต.ชอ.
503 พระครูสุวัฒน์กิจพิมล  (จ้าเนียร) สุ่งเจริญ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา จต.ชอ.
504 พระครูวิสุทธ์ิโชติคุณ  (กฤษณะ) ศรีเจริญทอง ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา จต.ชอ.
505 พระครูกันตวีรธรรม  (ก้าธร) ท่ากะบาก เมืองสระแก้ว สระแก้ว จต.ชอ.
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506 พระครูสุนทรธรรมประสาท  (ชิด) ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา จต.ชท.วิ.
507 พระครูวิมลญาณวิสิฐ  (ทองใบ) ป่าสระขวัญ หนองหงส์ บุรีรัมย์ จต.ชท.วิ.
508 พระครูสุวรรณธรรมวิมล    (ทองใบ) ทุ่งสว่าง โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น จต.ชท.
509 พระครูวีรกิจจานุกูล  (สุรัช) สว่างหนองสังข์ ชุมแพ ขอนแก่น จต.ชท.
510 พระครูประสิทธิกิตติญาณ  (วีระ) จันทรประสิทธ์ิ บ้านไผ่ ขอนแก่น จต.ชท.
511 พระครูพิทักษ์สิริสาร  (อ้าพร) ป่าหินเกิ งวิปัสสนา บ้านแฮด ขอนแก่น จต.ชท.
512 พระครูสุวรรณสารประยุต  (สังวาล) สามัคคีธรรม พล ขอนแก่น จต.ชท.
513 พระครูปฏิภาณธรรมรังษี  (จิตอนงค์) ราษฎร์ศรัทธาธรรม ภูผาม่าน ขอนแก่น จต.ชท.
514 พระครูรัตโนภาสวิมล  (ประไพ) นิรันดร หนองสองห้อง ขอนแก่น จต.ชท.
515 พระครูบริหารสารธรรม  (จ้าเริญ)  ธ. ระหอกโพธ์ิ โนนศิลา ขอนแก่น จต.ชท.
516 พระครูวิจัยธรรมโกวิท  (เอกคุณ) สว่างคงคา เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ จต.ชท.
517 พระครูโอภาสธรรมพิพัฒน์  (อุทิศ) ทุ่งสว่างโพธ์ิไทร ห้วยผึ ง กาฬสินธ์ุ จต.ชท.
518 พระครูบูรพาเขตตาภิรักษ์  (อรุณ) สมศรีบูรพา สมเด็จ กาฬสินธ์ุ จต.ชท.
519 พระครูวารีวนาพิทักษ์  (เนาว์)  ธ. วารีวัน สมเด็จ กาฬสินธ์ุ จต.ชท.
520 พระครูนิรุตวุฒิธรรม  (จ้าเริญ) หัวหนอง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด จต.ชท.
521 พระครูวีรธรรมาทร  (จ้าลองลักษณ์) ศรีอริยวงศ์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด จต.ชท.
522 พระครูปัญญาธรรมพิทักษ์  (โกศล) นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด จต.ชท.
523 พระครูประคุณวรธรรม  (สมศรี) ดู่กลาง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด จต.ชท.
524 พระครูวิมลธรรมานุกิจ  (วสันต์) บ้านดอนแคน จังหาร ร้อยเอ็ด จต.ชท.
525 พระครูนันทสราภิรักษ์  (ส้าราญ) หนองแซง หนองฮี ร้อยเอ็ด จต.ชท.
526 พระครูกัมปนาทวรคุณ  (สน่ัน) ดอนพะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา จต.ชท.
527 พระครูมนัสสุภนิมิต  (อุ่นใจ) ถนนโค้ง ปากช่อง นครราชสีมา จต.ชท.
528 พระครูพิสิฐธรรมาภินันท์  (สุวรรณ) พิสิฐบูรณาราม สีคิ ว นครราชสีมา จต.ชท.



แผน่ที ่25

ท่ี รำชทินนำม วัด อ ำเภอ จังหวัด ช้ัน หมำยเหตุ
529 พระครูปัญญาพัฒนวงศ์  (สมพงษ์) วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา จต.ชท.
530 พระครูอรุณธรรมประทีป  (อุทัย) สนุ่นงิ ว พิมาย นครราชสีมา จต.ชท.
531 พระครูพัชรโพธิคุณ  (สมบัติ) โพธ์ิทองเจริญ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา จต.ชท.
532 พระครูสุวรรณสารานุกูล  (ภิชยพล) พลับทอง ห้วยแถลง นครราชสีมา จต.ชท.
533 พระครูวชิรธรรมารม  (วิเชียร) อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ จต.ชท.
534 พระครูพิทักษ์ธรรมประคุณ  (เคร่ือง) หนองหิน เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ จต.ชท.
535 พระครูจันทธรรมโกวิท  (บุญเลียบ) คุรุราษฎร์บ้ารุง กระสัง บุรีรัมย์ จต.ชท.
536 พระครูสุกิจธรรมโสภณ  (กล้อนทอง) ป่าหนองปรือ ละหานทราย บุรีรัมย์ จต.ชท.
537 พระครูวรธรรมพินิจ  (ศรี) ป่าสนวล ห้วยราช บุรีรัมย์ จต.ชท.
538 พระครูรัตนธรรมาภิรัต  (พันธ์) มณีรัตน์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ จต.ชท.
539 พระครูประภัสสรวิริยคุณ  (มิตร) หนองจอก ศีขรภูมิ สุรินทร์ จต.ชท.
540 พระครูถาวรรัตนธรรม  (พรชัย) หนองกระทุง รัตนบุรี สุรินทร์ จต.ชท.
541 พระครูรัตนธรรมวิรุฬห์  (กอง) ธรรมาวาส รัตนบุรี สุรินทร์ จต.ชท.
542 พระครูพนมสุตาภรณ์  (ทองเจริญ  ป.ธ.๓) ศรีสวาย พนมดงรัก สุรินทร์ จต.ชท.
543 พระครูอินทวีรธรรมกิจ  (บุญทัน) หม่ืนศรีใหญ่ ส้าโรงทาบ สุรินทร์ จต.ชท.
544 พระครูสันติกิจจานุกูล  (นิพนธ์) สระแท่น นาดี ปราจีนบุรี จต.ชท.
545 พระครูประโชติวีราภรณ์  (มาโนช) ดง เมืองนครนายก นครนายก จต.ชท.
546 พระครูโสภณฉัตตาภรณ์  (สุริยา) เอกฉัตร บ้านนา นครนายก จต.ชท.
547 พระครูวิมลปทุมานุกูล  (จิรศักด์ิ) ปทุมวงษาวาส ปากพลี นครนายก จต.ชท.
548 พระครูสุวรรณสุทธิวารี  (สมคิด) วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว จต.ชท.
549 พระครูถิรธรรมวิจิตร  (สัญชาติ) ป่าสุริยาเย็น ชนบท ขอนแก่น จร.ชอ.
550 พระครูอดุลย์โพธยาภินันท์  (วิชัย) โนนแห่โพธ์ิชัย ชุมแพ ขอนแก่น จร.ชอ.
551 พระครูประโชติสังวรคุณ  (พิทักษ์) สว่างจันทร์ พระยืน ขอนแก่น จร.ชอ.



แผน่ที ่26

ท่ี รำชทินนำม วัด อ ำเภอ จังหวัด ช้ัน หมำยเหตุ
552 พระครูบวรธรรมนาถ  (อนันท์) เรไร หนองเรือ ขอนแก่น จร.ชอ.
553 พระครูสุมนปัญญาธิคุณ  (พนมไพร) สว่างมนาวาส หนองเรือ ขอนแก่น จร.ชอ.
554 พระครูโสภิตธรรมาภิวัฒน์  (ปฐมพล) รามศิริวาส หนองสองห้อง ขอนแก่น จร.ชอ.
555 พระครูรัตนอุดมญาณ  (ใบ)  ธ. รัตนนิมิตร หนองสองห้อง ขอนแก่น จร.ชอ.
556 พระครูโพธิธรรมานุศาสก์  (สมบัติ) โพธ์ิศรีเชียงเหียน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม จร.ชอ.
557 พระครูสุทธิธรรมวิสิฐ  (ลุน) โคกสะอาด วาปีปทุม มหาสารคาม จร.ชอ.
558 พระครูวรดิษฐ์ปัญญาภรณ์  (ประสิทธ์ิ) สว่างโคกไร่น้อย วาปีปทุม มหาสารคาม จร.ชอ.
559 พระครูสันติสีลาภรณ์  (สุติม) วังหิน บรบือ มหาสารคาม จร.ชอ.
560 พระครูโกศลโพธิรังษี  (กอง) สว่างโพธ์ิศรีอรุณ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ จร.ชอ.
561 พระครูประโชติวารีภิรักษ์  (ปัญญา) สว่างวารีหนองน้อย นามน กาฬสินธ์ุ จร.ชอ.
562 พระครูอัมพวันบุญญาภิรักษ์  (ทองใบ  ป.ธ.๔) อัมพวันบ้านดอน กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ จร.ชอ.
563 พระครูอรุณธรรมาภินันท์  (ชุมพร)  ธ. ป่าอรุณธรรม นามน กาฬสินธ์ุ จร.ชอ.
564 พระครูสุวรรณปภากร  (สมหมาย)  ธ. สุวรรณหงษ์หนองคู ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ จร.ชอ.
565 พระครูจันทสีลาจาร  (ประยงค์) ราษฎร์ศิริ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด จร.ชอ.
566 พระครูภูริทัตธรรมประโชติ  (สัมรวย) เลิงท่าสว่าง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด จร.ชอ.
567 พระครูโอภาสวรธรรมาภิรม  (ศิวเรศ) ทุ่งสว่างโนนโพธ์ิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด จร.ชอ.
568 พระครูโอภาสปัญญาวิสิฐ  (มาวิน) รังตาลสามัคคี อาจสามารถ ร้อยเอ็ด จร.ชอ.
569 พระครูกาญจนโพธิธรรม  (ประยูร) โพธ์ิทอง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด จร.ชอ.
570 พระครูวิบูลย์จิตตาภิวัฒน์  (ไพบูรณ์) หนองแอก จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด จร.ชอ.
571 พระครูมงคลธรรมานุวัตร  (สอน) อัมพวัน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด จร.ชอ.
572 พระครูอัมพวันกิตติคุณ  (สมปอง) อัมพวัน หนองพอก ร้อยเอ็ด จร.ชอ.
573 พระครูวิชัยรัตนาภรณ์  (วิรัตน์) บ้านโนนทัน ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด จร.ชอ.
574 พระครูบูรพาธรรมวรคุณ  (ประจักษ์) บูรพาจานใต้ ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด จร.ชอ.
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575 พระครูสุทธิญาณสุนทร  (ประสาร)  ธ. หนองบัวใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด จร.ชอ.
576 พระครูนิบุณธรรมธาริต  (รังษี)  ธ. ถ ้าผาน ้าทิพย์ หนองพอก ร้อยเอ็ด จร.ชอ.
577 พระครูวรคามพิทักษ์  (วิชัย) บ้านพระ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา จร.ชอ.
578 พระครูนันทศีลคุณ  (ชม) เกรียม โนนสูง นครราชสีมา จร.ชอ.
579 พระครูสุทธิบุญญากร  (ผลแสง) เจริญพรต พระทองค้า นครราชสีมา จร.ชอ.
580 พระครูนิมิตพัฒนาทร  (น่ิม) ใหญ่สุขัง ปักธงชัย นครราชสีมา จร.ชอ.
581 พระครูสุทธิธรรมวัฒน์  (วันชาติ) โคกแขวน ครบุรี นครราชสีมา จร.ชอ.
582 พระครูพิพัฒน์สรคุณ  (จอน) ปรางค์น้อย โชคชัย นครราชสีมา จร.ชอ.
583 พระครูพุทธธัชธ้ารง  (พนม) สวนป่าพุทธธรรม หนองบุญมาก นครราชสีมา จร.ชอ.
584 พระครูสิรปุญโญปถัมภ์  (บุญช่วย) ถ ้าป่ินแก้ว ปากช่อง นครราชสีมา จร.ชอ.
585 พระครูพรหมโชติธรรม  (ชาตรี) หนองหญ้าขาว สีคิ ว นครราชสีมา จร.ชอ.
586 พระครูอรัญธรรมภาณี  (ประทีป) ป่าโกรกสะเดา สูงเนิน นครราชสีมา จร.ชอ.
587 พระครูถาวรอุดมคุณ  (จ้าลอง) บรมถาวร พิมาย นครราชสีมา จร.ชอ.
588 พระครูวิชัยบุญญานุสรณ์  (สมชิต) บุญส่งอนุสรณ์ พิมาย นครราชสีมา จร.ชอ.
589 พระครูวรธรรมปัญโญภาส  (มานพ) สว่างอารมณ์ เมืองยาง นครราชสีมา จร.ชอ.
590 พระครูวิจิตรวรธรรม  (ส้าราญ) เหมต้่า จักราช นครราชสีมา จร.ชอ.
591 พระครูปัญญาวีรากร  (วุฒิวุฑ) ห้วยปอ ห้วยแถลง นครราชสีมา จร.ชอ.
592 พระครูสุทธิจิตตารักษ์  (สุริยันต์) คึมหญ้านาง ประทาย นครราชสีมา จร.ชอ.
593 พระครูวิสุทธิปัญญาธร  (สุรพล) ศูนย์กลาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา จร.ชอ.
594 พระครูวิชิตศุภการ  (โสภา) หนองจะบก สีดา นครราชสีมา จร.ชอ.
595 พระครูกัลยาณธรรมาภิรม  (ประยงค์) กัลยาณวัฒน์ กระสัง บุรีรัมย์ จร.ชอ.
596 พระครูพัชรบูรพาภิรมย์  (สมาน) ป่าบูรพา ปะค้า บุรีรัมย์ จร.ชอ.
597 พระครูอัมพวันสารสุนทร  (นพดล) อัมพวัน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ จร.ชอ.
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598 พระครูสันติจิตตารักษ์  (รังสรรค์) โนนแต้ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ จร.ชอ.
599 พระครูปัญโญภาสวิมล  (สีโทน) ศรีบุญเรือง ภูเขียว ชัยภูมิ จร.ชอ.
600 พระครูพิพิธธรรมวิภาต  (ทองลี) ท่าศาลา เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ จร.ชอ.
601 พระครูปัญญาเขมาราม  (สมส่วน) น ้าตกเจริญธรรม เทพสถิต ชัยภูมิ จร.ชอ.
602 พระครูบรรพตบุญญาทร  (นพรัตน์) เขาจอมดอย เทพสถิต ชัยภูมิ จร.ชอ.
603 พระครูปัญญาพิพัฒน์  (ภาคภูมิ)  ธ. โนนม่วง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ จร.ชอ.
604 พระครูสถิตโพธาภิรม  (อุทิศ) โพธาราม เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ จร.ชอ.
605 พระครูสุวัฒน์ธรรมาวุธ  (สุวัฒน์) อาวุธยุทธยาราม ศีขรภูมิ สุรินทร์ จร.ชอ.
606 พระครูสังวรบุญรักษ์  (บุญยวน) โนนรังราษฎร์ศิริ ท่าตูม สุรินทร์ จร.ชอ.
607 พระครูอัมพวันวิหารธรรม  (กอง) สวายซอ ปราสาท สุรินทร์ จร.ชอ.
608 พระครูวิกรมประชานุกูล  (ชัยยะ) สามราษฎร์นุกูล ปราสาท สุรินทร์ จร.ชอ.
609 พระครูพิศาลสุวรรณคุณ  (สุวรรณ) ปราสาทบ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ จร.ชอ.
610 พระครูอุดมวัชราภรณ์  (วัชรินทร์) ใหม่แสนอุดม ศรีณรงค์ สุรินทร์ จร.ชอ.
611 พระครูอรุณจันทวงศ์  (ไพบูลย์) โคกสว่าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี จร.ชอ.
612 พระครูอดุลโพธิธรรม  (สมพิศ) บ้านดง เมืองนครนายก นครนายก จร.ชอ.
613 พระครูสถิตธรรมานุสิฐ  (วรวุธ) คลอง 24 องครักษ์ นครนายก จร.ชอ.
614 พระครูวรดิตถ์วุฒิสาร  (หวาน) ท่าลาดเหนือ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา จร.ชอ.
615 พระครูพิศาลปทุมานุกูล  (หนูพล) ประทุมวัน พล ขอนแก่น จร.ชท.
616 พระครูอัครธรรมานุกูล  (ส้ารวย) โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ จร.ชท.
617 พระครูสุวรรณชยานุกิจ  (ทองล้วน) บ้านหางเหย สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด จร.ชท.
618 พระครูปัญญาเตชคุณ  (สุรชาติ) สระส่ีเหล่ียม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา จร.ชท.

********************** ส ำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ


