
ท่ี ช่ือ วัด อ ำเภอ จังหวัด รำชทินนำม ช้ัน หมำยเหตุ
1 พระมหาเฉลิมพล  ป.ธ.๕ พธ.ม. โคกหิรัญ บางบาล พระนครศรีอยุธยา พระครูวิสิฐบุญสาร ทจอ.ชพ.
2 พระมหาอดุลณัฏฐ์  ป.ธ.6 หนองอ้อตะวันออก บ้านโป่ง ราชบุรี พระครูสุธี ปริยัตยานุศาสก์ ทจอ.ชพ.
3 พระมหาพิสิษฐ์  ป.ธ.6 พธ.บ. โพธิไพโรจน์ โพธาราม ราชบุรี พระครูสุธีปริยัติโสภณ ทจอ.ชพ.
4 พระครูวินัยธร สมภพ   ธ. ป่าแก้วศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี พระครูศรีประจันต คณารักษ์ จอ.ชอ.
5 พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ พัฒน์โอทอง พธ.บ. ป่าสัก เสาไห้ สระบุรี พระครูโสภณปิฎกวัฒน์ ทจอ.ชอ.
6 พระมหาขาบ ป.ธ.๕ พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร พระครูวชิรญาณโกวิท ผจล.ชพ.
7 พระครูปลัดพุทธิวงศ์วรวัฒน์ อนุชา  ป.ธ.๖ พธ.บ. สระเกศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พระครูศรี พิสุทธิศาสตร์ ผจล.ชพ.
8 พระมหาชัยนาท ป.ธ.๕ พธ.บ. กัลยาณมิตร ธนบุรี กรุงเทพมหานคร พระครูสิริ กัลยาณกิตต์ิ ผจล.ชพ.
9 พระมหาสวัสด์ิ  ป.ธ.๕ พธ.บ. ทองธรรมชาติ คลองสาน กรุงเทพมหานคร พระครูสิริ สุวรรณคุณ ผจล.ชพ.

10 พระมหาพิษณุ ป.ธ.6 พิชยญาติการาม คลองสาน กรุงเทพมหานคร พระครูศรีปริยัติธ ารงค์ ผจล.ชพ.
11 พระครูปลัดธีรวัฒน์ องอาจ พธ.บ. ระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พระครูโฆสาภิวัฒน์ ผจล.ชพ.
12 พระมหาจามร ป.ธ.6  ธ. พระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร พระครูศรีศาสนกิจโกศล ผจล.ชพ.
13 พระมหาณัฐภัทร์ ป.ธ.6  ธ. ราชผาติการาม ดุสิต กรุงเทพมหานคร พระครูศรีวิมลกิตติ ผจล.ชพ.
14 พระมหาสุทธิชัย ป.ธ.๖  ธ. บุรณศิริมาตยาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร พระครูศรีสุทธิชยากร ผจล.ชพ.
15 พระมหาบุญนา ป.ธ.๖ ศน.บ. ธ. อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด กรุงเทพมหานคร พระครูศรีวีรคุณสุนทร ผจล.ชพ.
16 พระมหาสุวรรณ์ ป.ธ.๕ ศน.บ. ธ. ตรีทศเทพ พระนคร กรุงเทพมหานคร พระครูสุธี วัชราภรณ์ ผจล.ชพ.
17 พระครูปลัด นิพนธ์   พธ.บ., ศน.บ.,ปร.ด. ธ. บรมนิวาส ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พระครูเกษม ธรรมากร ผจล.ชพ.
18 พระมหาสุขสันต์ิ ป.ธ.5  พธ.ด. สุวรรณาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พระครูสิริรัตนบัณฑิต ผจล.ชพ.
19 พระมหาสายัณห์ ป.ธ.๓ ศน.บ.  ธ. ชูจิตธรรมาราม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พระครูสุภัทร สีลโสภณ ผจล.ชพ.
20 พระมหาเดช ป.ธ.6 พธ.บ. ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี พระครูศรีปริยัติ วรกิจ ผจล.ชพ.
21 พระมหาอานนท์ ป.ธ.6 เจษฎาราม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พระครูศรีสาครกิจ ผจล.ชพ.

บัญชีรำยนำมพระสงฆ์ท่ีเข้ำรับพระรำชทำนสัญญำบัตร พัดยศ และผ้ำไตร
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลำง

ณ  วัดไร่ขิง  อ ำเภอสำมพรำน  จังหวัดนครปฐม
วันอังคำรท่ี  ๒๘  มีนำคม  ๒๕๖๖  เวลำ  ๑๓.๓๐  น.
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ท่ี ช่ือ วัด อ ำเภอ จังหวัด รำชทินนำม ช้ัน หมำยเหตุ
22 พระครูวินัยธร ทรงศักด์ิ   ธ. พุทธรังษีญาณวราราม - สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พระครูวิมลญาณรังษีวิเทศ ทผจล.ชพ.วิ.
23 พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ สุทธิ   พธ.บ. สน ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร พระครูสุทธิ วรนายก ทผจล.ชพ.
24 พระมหาทองค า ป.ธ.6 พธ.บ. ประดู่ฉิมพลี บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พระครูศรีพัฒนบัณฑิต ทผจล.ชพ.
25 พระมหากฤษฎา ป.ธ.6 พธ.ด. ท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระครูสุธี กิตติบัณฑิต ทผจล.ชพ.
26 พระครูปลัด เอนก  พธ.ด.  ธ. โคนอน บางระจัน สิงห์บุรี พระครูสุนทร วิริยาภิวุฒิ ทผจล.ชพ.
27 พระมหาวสันต์ ป.ธ.๖ ศรีชัยวัฒนาราม วัดสิงห์ ชัยนาท พระครูศรีชยากร ทผจล.ชพ.
28 พระมหาชาญวิทย์  ป.ธ.๕ พธ.ม. อุทยานนที เมืองชลบุรี ชลบุรี พระครูสิริ ธรรมวิธาน ทผจล.ชพ.
29 พระมหาแสวง ป.ธ.๕ พธ.ม. บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง พระครูสิริ วีราภิวัฒน์ ทผจล.ชพ.
30 พระครูปลัดวรวัฒน์ ประสิทธ์ิ ศน.บ.  ธ. สิรินธรเทพรัตนาราม สามพราน นครปฐม พระครูสิทธิ วรวัฒน์ ทผจล.ชพ.
31 พระมหาสุรศักด์ิ ป.ธ.๖ คร้อพนัน ท่ามะกา กาญจนบุรี พระครูศรี กาญจนคุณ ทผจล.ชพ.
32 พระมหาสุวัฒน์ ป.ธ.๖ พธ.บ. บ่อมะกรูด โพธาราม ราชบุรี พระครูศรี คุณาภิวัฒน์ ทผจล.ชพ.
33 พระมหาสุเทพ ป.ธ.6 พธ.บ. ธรรมวิหาร ฮาวาย ฮาวาย สหรัฐอเมริกา พระครูศรีพุทธิ ปัญญาวิเทศ ทผจล.ชพ.
34 พระครูปลัด มงคล  ป.ธ.3 ศน.ม.  ธ. พุทธบารมี - สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พระครูวิเทศ วรกิจโกศล ทผจล.ชพ.
35 พระครูสรพาจน์พิไล ชาญยุทธ  ป.ธ.4   ธ. เนรัญชราวาส พิหาร สาธารณรัฐอินเดีย พระครูวิเศษพุทธกิจบรรหาร ทผจล.ชพ.
36 พระครูธรรมธร สมชาย   ศน.บ.  ธ. ธรรมบูชา เท็กซัส สหรัฐอเมริกา พระครูวิธาน วรกิจวิเทศ ทผจล.ชพ.
37 พระครูพิศิษฎ์สรคุณ อนนท์  ป.ธ.๓ ปทุมคงคา สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระครูปริยัติ คุณาธาร ผจล.ชอ.
38 พระครูสรวิชัย กิตติศักด์ิ  ป.ธ.๔  พธ.ม. อมรินทราราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พระครูกิตติสุตวัฒน์ ผจล.ชอ.
39 พระครูสมุห์ วัชระ   ระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พระครูสุภัทร ธรรมโฆษิต ผจล.ชอ.
40 พระมหามงคล ป.ธ.5 ดาวดึงษาราม บางพลัด กรุงเทพมหานคร พระครูสิริมงคลกิจ ผจล.ชอ.
41 พระครูปลัด สมเดช  ป.ธ.3 ศน.บ. ธ. บวรมงคล บางพลัด กรุงเทพมหานคร พระครูชุติ ธรรมาภรณ์ ผจล.ชอ.
42 พระครูปลัด ภัทรพล อรุณสหราชอาณาจักร นอริช สหราชอาณาจักร พระครูอรุณภาวนาวิเทศ ทผจล.ชอ.วิ.
43 พระมหานวน  ป.ธ.5 สีหไกรสร บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พระครูสิริ กิจจากร ทผจล.ชอ.
44 พระสมุห์ แวงชัย  ศน.ด.  ธ. มัชฌันติการาม บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร พระครูชัยวัฒน ธรรมานุยุต ทผจล.ชอ.
45 พระมหาบุญชู ป.ธ.4 พธ.บ. มะลิ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พระครูอาทร ศาสนบัณฑิต ทผจล.ชอ.
46 พระมหาพิชิต  ป.ธ.3 เทพนารี บางพลัด กรุงเทพมหานคร พระครูปัญญาพัฒนบัณฑิต ทผจล.ชอ.
47 พระมหาณรงค์ศักด์ิ  ป.ธ.4 พธ.บ. ปิฎกธรรมาราม ไทรน้อย นนทบุรี พระครูปิฎกธรรมบัณฑิต ทผจล.ชอ.
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48 พระครูปลัดรัตนวรวัฒน์ สนอง   เจ้าเจ็ดนอก เสนา พระนครศรีอยุธยา พระครูเสนาวรวัฒน์ ทผจล.ชอ.
49 พระมหาธีรพร ป.ธ.๕ มะปรางหวาน เมืองลพบุรี ลพบุรี พระครูสิริธีรพงศ์ ทผจล.ชอ.
50 พระครูปลัดปริยัติวัฒน์ มนต์ชัย   เทพนรรัตน์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พระครูสาครประชานาถ ทผจล.ชอ.
51 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์  พิเชษฐ   ยางหัก บ้านโป่ง ราชบุรี พระครูปัญญา วรานุวัฒน์ ทผจล.ชอ.
52 พระมหาประสพ ป.ธ.๕ วชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พระครูสิริ วชิรธรรมวิเทศ ทผจล.ชอ.
53 พระมหาสายลม ป.ธ.4 พธ.ม. หทัยนเรศวร์ จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา พระครูปริยัติ วรวิเทศ ทผจล.ชอ.
54 พระครูปลัด ทองแดง  ป.ธ.4 ไทยภาวนาบัลลารัต วิกตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย พระครูปริยัติ วิสุทธิวิเทศ ทผจล.ชอ.
55 พระครูปลัด จ ารัส  ป.ธ.4   ธ. พุทธบารมี เนบราสกา สหรัฐอเมริกา พระครูวิเนต วรกิจวิบูล ทผจล.ชอ.
56 พระครูธรรมธร พูลพล     ธ. สันติธรรม จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา พระครูวิทูร วรกิจปยุต ทผจล.ชอ.
57 พระครูวินัยธร พงษ์ศักด์ิ     ธ. ป่าโกเธนเบอร์ก - ราชอาณาจักรสวีเดน พระครูวิสุทธิ วรกิจวิสัย ทผจล.ชอ.
58 พระครูใบฎีกา สมุทร    ธ. ธรรมนิวาส - สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พระครูวินัย วรกิจจาทร ทผจล.ชอ.
59 พระครูปลัด สมบัติ    ธ. ธัมมธโร แคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย พระครูวินิต วรกิจคุณ ทผจล.ชอ.
60 พระครูประกาศสรวุฒิ ศรีศักด์ิ  ป.ธ. ๓ สุทัศนเทพวราราม พระนคร กรุงเทพมหานคร พระครูประภาส วรวุฒิ ผจล.ชท.
61 พระครูวินัยธร  ธีรพงษ์   มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ พระนคร กรุงเทพมหานคร พระครูบวรวิหารกิจ ผจล.ชท.
62 พระครูธรรมธร ณัฐภูมิ  จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระครูพิธาน พิสุทธาภรณ์ ผจล.ชท.
63 พระครูวิบูลสรกิจ วิศาล   ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร พระครูไพบูลย์ศาสนกิจ ผจล.ชท.
64 พระครูปลัด สมชาย เทพลีลา บางกะปิ กรุงเทพมหานคร พระครูพิพัฒน์ สิรินาถ ผจล.ชท.
65 พระมหาสมจิต  ป.ธ.๓ หลักส่ี หลักส่ี กรุงเทพมหานคร พระครูวีร ปริยัตยาภรณ์ ผจล.ชท.
66 พระครูวิศิษฎ์สรการ จักรพันธ์  ป.ธ.๓ พิชยญาติการาม คลองสาน กรุงเทพมหานคร พระครูอภิรักษ์ ชินวงศ์ ผจล.ชท.
67 พระครูใบฎีกา วัชรินทร์ คฤหบดี บางพลัด กรุงเทพมหานคร พระครูวัชรจริยคุณ ผจล.ชท.
68 พระครูวินัยธร สุรัตน์   นิมมานรดี ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระครูรัตนโชติคุณ ผจล.ชท.
69 พระครูธรรมธร ฉอ้อน   ธ. ปทุมวนาราม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พระครูสุจิณธรรมคุณ ผจล.ชท.
70 พระปลัด ไพบูลย์   ธ. ธำตุทอง วัฒนำ กรุงเทพมหำนคร พระครูไพบูลย์ธรรมคุต ผจล.ชท.
71 พระครูสังฆวุฒิกร ประสพ ธ. โสมนัสวิหาร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พระครูประจักษ์ธรรมโชติ ผจล.ชท.
72 พระครูพุทธพากยประกาศ พิเชษฐ ธ. มกุฏกษัตริยาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร พระครูวิวัฒนปัญญาคุณ ผจล.ชท.
73 พระครูพิศาลสรวุฒิ จักราวุฒิ  ประยุรวงศาวาส ธนบุรี กรุงเทพมหานคร พระครูนิวิฐ สารบัณฑิต ผจล.ชท.
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74 พระครูสังฆกิจพิมล สุรศักด์ิ   ชลประทานรังสฤษด์ิ ปากเกร็ด นนทบุรี พระครูนนทสังฆ กิจจาพิมล ผจล.ชท.
75 พระครูปลัด ปุณยวิชญ์   ธ. เขมาภิรตาราม เมืองนนทบุรี นนทบุรี พระครูวิธานปุญญาภิรัต ผจล.ชท.
76 พระครูปลัด สวย กลาง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พระครูธีรธรรมคุณากร ผจล.ชท.
77 พระปลัด เอกชัย  ชุมพลนิกายาราม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา พระครูชุมพล วุฒิการ ผจล.ชท.
78 พระครูปลัด ทวีชัย  ธ. เสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระครูวิชัย วัฒนากร ผจล.ชท.
79 พระครูปลัด ภูวนาท    ธ. เขาบางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี พระครูกิตติ ธรรมนาถ ผจล.ชท.
80 พระมหาสหัส  ป.ธ.๓ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม พระครูวิรุฬห์ เจติยาคม ผจล.ชท.
81 พระปลัด ไพโรจน์  ป.ธ.3 สองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี พระครูพิพิธ กิจวิธาน ผจล.ชท.
82 พระครูสมุห์ ใส เทวสังฆาราม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี พระครูรัตน ปัญญาโสภิต ผจล.ชท.
83 พระครูปลัด สมคิด   ธ. ธรรมิการาม เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ พระครูสุจิต สิทธิธรรม ผจล.ชท.
84 พระมหานิวัฒน์ ป.ธ.๓   ธ. กันมาตุยาราม สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระครูบวรโชติวัฒน์ ทผจล.ชท.
85 พระธวัชชัย  พธ.บ. เลียบราษฎร์บ ารุง บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร พระครูสุนทรธรรมบัณฑิต ทผจล.ชท.
86 พระมหาเจิม  ป.ธ.3 พธ.ม. นายโรง บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พระครูวิจัยธรรมบัณฑิต ทผจล.ชท.
87 พระสุทิน แก้วฟ้า บางกรวย นนทบุรี พระครูสุตธรรมบัณฑิต ทผจล.ชท.
88 พระครูปลัด ถิรธัมธ์  ใหญ่วันนา หนองแค สระบุรี พระครูถิรธรรมบัณฑิต ทผจล.ชท.
89 พระครูปลัด ฉลวย พุทธานุสรณ์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พระครูวิเทศกิจจาทร ทผจล.ชท.
90 พระครูปลัด สงวน พระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พระครูเจติย ธรรมวิเทศ ทผจล.ชท.
91 พระสังเวียน พระธรรมกายโซโลมอน กัวดัลคะแนล หมู่เกาะโซโลมอน พระครูวิเทศสันติคุณ ทผจล.ชท.
92 พระครูสังฆรักษ์ อ๊อด   ป่าพุทธาราม นอร์ทแทมป์ต้ัน สหราชอาณาจักร พระครูวิเทศ ภัทรานุสิฐ ทผจล.ชท.
93 พระมหาวินัย ป.ธ.4 เทวราชเวนิส เตรวิโซ่ สาธารณรัฐอิตาลี พระครูวิเทศปริยัติโสภณ ทผจล.ชท.
94 พระครูวินัยธร ภูมินทร์  เหมอัศวาราม เหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พระครูวิเทศ อัศวานุรักษ์ ทผจล.ชท.
95 พระครูสังฆรักษ์ รังสิต   ไทยนวราชรัตนาราม อุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย พระครูโพธิ วชิรวิเทศ ทผจล.ชท.
96 พระครูสมุห์ จรินทร์   ภาวนาโชล คยองกีโด สาธารณรัฐเกาหลี พระครูสิทธิ รัตนวิเทศ ทผจล.ชท.
97 พระครูปลัด ละเอียด เทพบัณฑิต เคดาห์ มาเลเซีย พระครูบัณฑิตรัตนวิเทศ ทผจล.ชท.
98 พระมหาชาตรี ป.ธ.4  พธ.บ. ถ้ ามังกรทอง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี พระครูสุตกิจวรการ รจอ.ชอ.
99 พระครูวินัยธร  ไมตรี   ทางสาย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ พระครูเมตตาปุญโญภาส รจอ.ชท.
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100 พระมหาขจรศักด์ิ  ป.ธ.๔ พธ.บ. หนองน้ าส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา พระครูอุทัย ปริยัติคุณ จต.ชอ.
101 พระครูปลัด สุวัฒน์  ป.ธ.๓ พธ.ม. วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี พระครูปริยัติ กาญจนกิจ จต.ชอ.
102 พระมหาทรงศักด์ิ ป.ธ.4 พธ.ม. ห้วยสัก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ พระครูด ารง สุตาภิวัฒน์ จต.ชอ.
103 พระครูสังฆรักษ์ ภัทรภณ เกร่ินกฐิน บ้านหม่ี ลพบุรี พระครูภาวนาวราภรณ์ จต.ชท.วิ.
104 เจ้าอธิการสม   เขาสมโภชน์ ชัยบาดาล ลพบุรี พระครูภาวนาสุธรรมคุณ จต.ชท.วิ.
105 พระปลัด ณนณัฏฐ์ สักใหญ่ บางกรวย นนทบุรี พระครูนันท จรณธรรม จต.ชท.
106 พระครูสังฆรักษ์ วัชรินทร์ เสด็จ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี พระครูปทุมวัชรกิจ จต.ชท.
107 พระครูสมุห์ ดิเรก คลองส าโรง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง พระครูวิเศษ ธรรมากร จต.ชท.
108 เจ้าอธิการสมศักด์ิ สุวรรณราชหงษ์ โพธ์ิทอง อ่างทอง พระครูสุวรรณ วุฒิการ จต.ชท.
109 เจ้าอธิการวรรณภพ วาลุการาม แก่งคอย สระบุรี พระครูถาวร วรภัทรศีล จต.ชท.
110 พระปลัด ทรงสิน บ้านม่วง แก่งคอย สระบุรี พระครูอาทร สิกขคุณ จต.ชท.
111 พระครูวินัยธร วิสุทธ์ิ มุจลินทสราราม หนองแค สระบุรี พระครูมุจลิน ทรารักษ์ จต.ชท.
112 พระปลัด บุญรวบ ชัยเฉลิมมิตร หนองแค สระบุรี พระครูประสิทธ์ิวิหารคุณ จต.ชท.
113 เจ้าอธิการมานิตย์  มหาโลก บ้านหมอ สระบุรี พระครูนิเวศ ธรรมานุสิฐ จต.ชท.
114 พระครูธรรมธร สมเกียรติ บ้านหินลับ มวกเหล็ก สระบุรี พระครูกิตติสีลวิมล จต.ชท.
115 พระปลัด สมพงษ์ พุน้อย บ้านหม่ี ลพบุรี พระครูประสิทธ์ิ ศาสนการ จต.ชท.
116 เจ้าอธิการสุรเดช วาปีอัมพาราม หนองม่วง ลพบุรี พระครูอัมพสราภิวัฒน์ จต.ชท.
117 พระใบฎีกา สมบูรณ์   วังตาอินทร์ โคกเจริญ ลพบุรี พระครูอุดม อินทานุรักษ์ จต.ชท.
118 พระปลัด ชัยศักด์ิ พัฒนาธรรมาราม พัฒนานิคม ลพบุรี พระครูชัยสิทธ์ิพัฒนคุณ จต.ชท.
119 พระสมุห์ วิสัญ   ราษฎร์มงคล พัฒนานิคม ลพบุรี พระครูวรุฬห์พัฒนกิจ จต.ชท.
120 พระปลัด ทองสุ่น จันทาราม ชัยบาดาล ลพบุรี พระครูจันท ชยาภิบาล จต.ชท.
121 พระครูปลัด อภิรัฐ   สังฆราชาวาส เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี พระครูสิงหวรคุณ จต.ชท.
122 พระปลัด เดโชว์   ประสิทธ์ิคุณากร บางระจัน สิงห์บุรี พระครูประสิทธ์ิคุณาภรณ์ จต.ชท.
123 พระสมุห์  ศรีนวล   ดอนโพธ์ิศรี สรรคบุรี ชัยนาท พระครูโพธิชัยรังษี จต.ชท.
124 เจ้าอธิการสุนัน  ธ. วิหารธรรม ลานสัก อุทัยธานี พระครูอุทัย ธรรมานันท์ จต.ชท.
125 พระปลัด  จรวด   หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี พระครูบุญญา วรคุณ จต.ชท.
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126 พระปลัด บ าเพ็ญ ช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง เมืองระยอง ระยอง พระครูกิตติ คชราษฎร์ จต.ชท.
127 พระปลัด สุรศักด์ิ หนองตะแบก บ้านค่าย ระยอง พระครูสุรภัทรโพธิคุณ จต.ชท.
128 พระสมุห์  ประจวบ   แหลมกลัด เมืองตราด ตราด พระครูสีลวัฒน์ธรรมกิจ จต.ชท.
129 พระครูพิจิตรสรคุณ พรประสิทธ์ิ    บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม พระครูปฐม สรคุณ จต.ชท.
130 พระครูปลัด ไพบูลย์   ธ. สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม พระครูโกศล ธรรมวิบูล จต.ชท.
131 พระมหาจ าเริญ ป.ธ.3 นิเวศน์ธรรมาราม เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี พระครูสุวัฒน์ธรรมนิวิฐ จต.ชท.
132 พระครูปลัด อนันต์   ชีธาราม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี พระครูวิบูล กิจจานันท์ จต.ชท.
133 พระครูพิมลสรกิจ ประเสริฐ   บรรหารแจ่มใส ด่านช้าง สุพรรณบุรี พระครูพิทักษ์ พิมลกิจ จต.ชท.
134 พระครูสมุห์  บุญเลิศ   กกเต็น ด่านช้าง สุพรรณบุรี พระครูวิธานสุวรรณากร จต.ชท.
135 พระปลัด  ไพรัช   นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี พระครูวิรัชปัญญาวุธ จต.ชท.
136 เจ้าอธิการอ านาจ สามเอก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี พระครูโสภิตธรรมารักษ์ จต.ชท.
137 พระครูใบฎีกา  สามารถ   น้อย บางปลาม้า สุพรรณบุรี พระครูขันติวรานุสิฐ จต.ชท.
138 พระครูวินัยธร เสวก   วสันตาราม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี พระครูพิพัฒน์ ปัจจันตเขต จต.ชท.
139 พระปลัด  ธวัช   สวนมะม่วง ห้วยกระเจา กาญจนบุรี พระครูสุทธจิตคุณ จต.ชท.
140 พระครูใบฎีกา วัชระ   เขาแดง บ่อพลอย กาญจนบุรี พระครูกาญจนวัชรธรรม จต.ชท.
141 พระครูปลัด เอนก   ธ. บ้านยาง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี พระครูอเนก ธรรมธาดา จต.ชท.
142 เจ้าอธิการธานินท์ ทุ่งแหลม สวนผ้ึง ราชบุรี พระครูถาวร ธรรมจารี จต.ชท.
143 พระครูใบฎีกา เอียด     ธ. ถ้ าเขาน้อย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พระครูสุขุม ธรรมสถิต จต.ชท.
144 พระมหาทวี ป.ธ.๔ พธ.บ. พุทธจักรมงคลชยาราม ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร พระครูปริยัติ ชัยมงคล จร.ชอ.
145 พระสมุห์ วัลลภ  ไทรม้าเหนือ เมืองนนทบุรี นนทบุรี พระครูนนท พัฒนคุณ จร.ชอ.
146 พระมหาชูชีพ ป.ธ.4 พธ.ม. มะเด่ือ บางบัวทอง นนทบุรี พระครูนนทปริยัติวิสุทธิ จร.ชอ.
147 พระปลัด ทิน ไผ่ล้อม ปากเกร็ด นนทบุรี พระครูนนท วาทินสุนทร จร.ชอ.
148 พระมหาเสถียร ป.ธ.๔ พธ.ม. เจดีย์แดง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระครูถาวร ปริยัติคุณ จร.ชอ.
149 พระอธิการสวาสด์ิ  ธ. ศิริบรรพต ชัยบาดาล ลพบุรี พระครูโสตถิกิตติสาร จร.ชอ.
150 พระมหาพิษณุ ป.ธ.๔   ธ. ป่าสุทธิภาวัน บางละมุง ชลบุรี พระครูพิลาส ธรรมนิติ จร.ชอ.
151 พระมหาสง่า ป.ธ.4 พธ.บ. ราษฎร์อัสดาราม ปลวกแดง ระยอง พระครูขันติธรรมาวาสน์ จร.ชอ.
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152 พระมหาบุญเลิศ ป.ธ.4 พธ.บ. เกาะแก้วสุทธาราม บ้านลาด เพชรบุรี พระครูพัชร สุตวิธาน จร.ชอ.
153 พระปลัด อริย์ธัช   ประยงค์กิตติวนาราม หนองจอก กรุงเทพมหานคร พระครูภาวนากิตติคุณ จร.ชท.วิ.
154 พระครูใบฎีกา สมปอง   ธ. เทพรัตนาราม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร พระครูภาวนานุสิฐ จร.ชท.วิ.
155 พระอธิการคัมภีรญาณ ป่าสุญญตา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พระครูภาวนาปุญญากร จร.ชท.วิ.
156 พระครูวินัยธร ภาณุวัฒน์   จันทร์นอก บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร พระครูสุวรรณ สารโกวิท จร.ชท.
157 พระสมุห์ คงศักฐ์ิ   อุทัยธรรมาราม ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พระครูอุทัยธรรมวัตร จร.ชท.
158 พระปลัด ชัยวัฒน์   ประดู่ในทรงธรรม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พระครูโสภณชัยวัฒน์ จร.ชท.
159 พระปลัด ถวัลย์  วิจิตรการนิมิตร ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระครูวิจิตร สารสุนทร จร.ชท.
160 พระครูสังฆรักษ์ เกิดวัฒนา  โตนด บางใหญ่ นนทบุรี พระครูนนทปัญญาพิมล จร.ชท.
161 พระครูสมุห์ บวรภัค เพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี พระครูนนทบวรศาสนกิจ จร.ชท.
162 พระปลัด จักรกฤษณ์   ตระพัง สามโคก ปทุมธานี พระครูขันติธรรมรัต จร.ชท.
163 พระอธิการสมพงษ์ บางขัน คลองหลวง ปทุมธานี พระครูปทุม จริยานุวัตร จร.ชท.
164 พระครูปลัด บัญชา สุนทริการาม หนองเสือ ปทุมธานี พระครูปทุมปัญญาวุธ จร.ชท.
165 พระใบฎีกา สน่ัน   กาหลง บางบ่อ สมุทรปราการ พระครูสมุทรโชติวัฒน์ จร.ชท.
166 พระอธิการมนูญ ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระครูมนูญ ขันติโชติ จร.ชท.
167 พระครูสังฆรักษ์ สายัณห์   ทางกลาง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา พระครูไพบูลปัญญารักษ์ จร.ชท.
168 พระครูสังฆรักษ์ บุญเชิด   ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา พระครูมงคล บุญสิทธ์ิ จร.ชท.
169 พระครูสังฆรักษ์ สุรศักด์ิ   ชีปะขาว บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา พระครูเขมกิตติศักด์ิ จร.ชท.
170 พระครูสังฆรักษ์ วิกรม ท่าดินแดง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา พระครูปิยธรรมวิกรม จร.ชท.
171 พระปลัด สวอง   นาคสโมสร บางไทร พระนครศรีอยุธยา พระครูปัญญาสโมสร จร.ชท.
172 พระใบฎีกา แสวง   เขียนลาย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา พระครูกิตติ มงคลโชติ จร.ชท.
173 พระใบฎีกา  วิเชียร   ถนน ป่าโมก อ่างทอง พระครูวิเชียร พัฒนคุณ จร.ชท.
174 พระอธิการจักรกฤษ  ป่าสัก เมืองสระบุรี สระบุรี พระครูเกษมปุญญวัฒน์ จร.ชท.
175 พระใบฎีกา ปัญญา ศรีนิคมาราม พระพุทธบาท สระบุรี พระครูนิคมปัญญาภรณ์ จร.ชท.
176 พระสมุห์ บุญโชค  บ้านน้อย พระพุทธบาท สระบุรี พระครูกิตติ ปุญญสาร จร.ชท.
177 พระใบฎีกา พนม  ม่วงหวาน หนองแซง สระบุรี พระครูฐาปนกิจจาทร จร.ชท.
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178 พระอธิการสมบัติ สุวรรณคีรี หนองโดน สระบุรี พระครูสุวรรณ คีรีพิทักษ์ จร.ชท.
179 พระปลัด คณุตม์กุณฑ์ โคกโพธ์ิ ดอนพุด สระบุรี พระครูโกศล วิหารธรรม จร.ชท.
180 พระใบฎีกา ประภาส หนองกรดสามัคคี วังม่วง สระบุรี พระครูประภาสบุญสิทธิ จร.ชท.
181 พระสมุห์ ส ารวย ซอยสิบ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี พระครูปิยธรรมทัส จร.ชท.
182 พระอธิการพูนพิพัฒน์   ธ. สิริธโรภาวนา มวกเหล็ก สระบุรี พระครูวิมลจันทรโชติ จร.ชท.
183 พระอธิการสมพร  ปราสาทนิมิต เมืองลพบุรี ลพบุรี พระครูนิมิตนวธรรม จร.ชท.
184 พระอธิการจรัญ มุจลินท์ ท่าวุ้ง ลพบุรี พระครูวรดิษฐ์ สาธุกิจ จร.ชท.
185 พระสมุห์ รุ่งโรจน์   โพธ์ิกลางบ้านคลอง สระโบสถ์ ลพบุรี พระครูโพธิสรานุวัตร จร.ชท.
186 พระครูสมุห์  สนอง   บ้านฉางประชานิมิต ล าสนธิ ลพบุรี พระครูวิธานพัฒนานุกิจ จร.ชท.
187 พระครูปลัด  สมเจต   ธ. ถ้ าพระธาตุ เมืองลพบุรี ลพบุรี พระครูธรรมาภิรัต จร.ชท.
188 พระครูปลัด สนิท   ธ. หนองหัวช้าง ท่าหลวง ลพบุรี พระครูวินยาภิรัต จร.ชท.
189 พระอธิการพะเยาว์ ส่ีเหล่ียม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี พระครูวัฒนา วุฒิคุณ จร.ชท.
190 พระใบฎีกา  อ านาจ   โรงวัว เมืองชัยนาท ชัยนาท พระครูสุนทรปัญญาธรรม จร.ชท.
191 พระอธิการมโน ศรีมณีวรรณ มโนรมย์ ชัยนาท พระครูมโนชัยคุณ จร.ชท.
192 พระปลัด  สมนึก   ดอนใหญ่ หนองมะโมง ชัยนาท พระครูถิรศาสนคุณ จร.ชท.
193 พระปลัด  สัญชัย   โพธาราม สรรคบุรี ชัยนาท พระครูภัทรโพธิชัยคุณ จร.ชท.
194 พระอธิการรัศมี วังสาคร สรรพยา ชัยนาท พระครูสาครชัยนาท จร.ชท.
195 พระปลัด  ประทุม   วังกะชาย หันคา ชัยนาท พระครูโสภณปทุมกิจ จร.ชท.
196 พระอธิการสมชาย เขาพะแวง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี พระครูอุทัยเมตตานุศาสน์ จร.ชท.
197 พระครูสังฆรักษ์  วีระพงษ์   มงคลรัตนคีรี หนองขาหย่าง อุทัยธานี พระครูอุทัย มงคลวัตร จร.ชท.
198 พระใบฎีกา สุรสีห์   หนองผักแพว ห้วยคต อุทัยธานี พระครูอุทิต สุทธิวัฒน์ จร.ชท.
199 พระสมุห์  สวง   ห้วยทราย ลานสัก อุทัยธานี พระครูอุทิต นันทคุณ จร.ชท.
200 พระปลัด เจริญ   หนองกระด่ีนอก ทัพทัน อุทัยธานี พระครูอุทัยวุฒิคุณ จร.ชท.
201 พระอธิการภูมิสิษฐ์ แจ้ง หนองฉาง อุทัยธานี พระครูอรุณปิยกิจ จร.ชท.
202 พระปลัด สุเทพ   อ้อมแก้ว พานทอง ชลบุรี พระครูสุทธิ รัตนธรรม จร.ชท.
203 พระอธิการปราโมทย์ ทับบริบูรณ์ เกาะจันทร์ ชลบุรี พระครูปิยกิจจาธาร จร.ชท.
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204 พระอธิการจ าเริญ บ้านบึง ศรีราชา ชลบุรี พระครูสุวัฒน์ จิตตาภรณ์ จร.ชท.
205 พระอธิการธนาพงศ์ เครือศรัทธาธรรม ศรีราชา ชลบุรี พระครูศรัทธาสีลคุณ จร.ชท.
206 พระครูสมุห์  ยงยุทธ   หนองใหญ่ บางละมุง ชลบุรี พระครูมงคลประชาคม จร.ชท.
207 พระอธิการอนันต์ เขาบายศรี สัตหีบ ชลบุรี พระครูพิศาลธรรมานุกิจ จร.ชท.
208 พระปลัด ทองใบ  ส านักทอง เมืองระยอง ระยอง พระครูสถิตสุวรรณากร จร.ชท.
209 พระครูสมุห์ ชินวรวัตร ดอนส าราญ แกลง ระยอง พระครูเกษม ภัทรกิจ จร.ชท.
210 พระอธิการมนัส หนองคุย แกลง ระยอง พระครูวิสุทธ์ิ สีลาภิรัต จร.ชท.
211 พระสมุห์  ส าเริง   เขาหินแท่น วังจันทร์ ระยอง พระครูศาสนกิจสังวร จร.ชท.
212 พระครูสมุห์  คมกฤช   เสม็ดงาม เมืองจันทบุรี จันทบุรี พระครูกันต สีลสังวร จร.ชท.
213 พระครูปลัด วุฒิ ล าพัน ท่าใหม่ จันทบุรี พระครูสุวรรณ วิมลศีล จร.ชท.
214 พระครูสังฆรักษ์ สมพงษ์   พวาบน แก่งหางแมว จันทบุรี พระครูไพบูลสุวรรณจิต จร.ชท.
215 พระอธิการจงกล  ธ. ป่าแก้ว เมืองจันทบุรี จันทบุรี พระครูสถิตรัตนวัน จร.ชท.
216 พระครูสมุห์ สัมพันธ์   ธ. ทันตคีรีวัน ท่าใหม่ จันทบุรี พระครูอรัญ ธรรมนิวิฐ จร.ชท.
217 พระครูธรรมธร สายันต์   ธ. ป่าพัฒนาราม โป่งน้ าร้อน จันทบุรี พระครูประดิษฐสีลวัฒน์ จร.ชท.
218 พระอธิการอุทัย เสนาณรงค์ เขาสมิง ตราด พระครูโอภาสธรรมพิสุทธ์ิ จร.ชท.
219 พระครูใบฎีกา  ชัยวัฒน์   ศรีวิสารวาจา เมืองนครปฐม นครปฐม พระครูปฐมญาณวัฒน์ จร.ชท.
220 พระปลัด ศิลา  ป.ธ. ๓ สุวรรณาราม พุทธมณฑล นครปฐม พระครูปฐมสุวรรณาภรณ์ จร.ชท.
221 พระครูใบฎีกา ปัญญา   ธ. ป่าศรีถาวรคลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม พระครูปัญญาถาวรวงศ์ จร.ชท.
222 พระครูสมุห์ ประสิทธ์ิ   ดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี พระครูสิทธิ เจติยารักษ์ จร.ชท.
223 พระปลัด สมหวัง เสาธง บางปลาม้า สุพรรณบุรี พระครูนันทสุวรรณธัช จร.ชท.
224 พระปลัด  จรัญ   เทพพิทักษ์ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี พระครูสุทธ จิตตาภิมณฑ์ จร.ชท.
225 พระปลัด วิทยา  คลองขอม สามชุก สุพรรณบุรี พระครูสุนทรวิบูลย์กิจ จร.ชท.
226 พระอธิการสมบัติ หนองปล้อง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี พระครูโพธิสีลวัฒน์ จร.ชท.
227 พระสมุห์ บรรเจิด   สระบัวทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี พระครูประภัศร์ สุวรรณคุณ จร.ชท.
228 พระอธิการวินัย พุทธกาญจนมุนี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี พระครูผาสุก วินัยการ จร.ชท.
229 พระอธิการบังอาจ ยางโทน ไทรโยค กาญจนบุรี พระครูนิโครธจิตคุณ จร.ชท.
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230 พระสมุห์  จ ารัส   ถ้ ากูปนฬวัน ท่าม่วง กาญจนบุรี พระครูกาญจน ปัญญาวิบูล จร.ชท.
231 พระปลัด  สมบัติ   หนองปากดง ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี พระครูกาญจน สรคุณ จร.ชท.
232 พระอธิการกิตติ ไตรรงค์ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี พระครูวิธาน กาญจนกิตต์ิ จร.ชท.
233 พระธรรมธร ชาญศักด์ิ   พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พระครูสาครพัฒนานุรักษ์ จร.ชท.
234 พระมหาชัยพร ป.ธ.3 เกษตรพันธาราม กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พระครูบวรสาครกิจ จร.ชท.
235 พระอธิการพทัย ป.ธ.3 ศรีเพชรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร พระครูสาคร วชิราภรณ์ จร.ชท.
236 พระครูสังฆรักษ์ จักรกฤษณ์   ราชสิงขร เมืองราชบุรี ราชบุรี พระครูวิสิฐ รัตนานุสรณ์ จร.ชท.
237 พระครูใบฎีกา  สุริยะ   บางกระ เมืองราชบุรี ราชบุรี พระครูวรกิตติธ ารง จร.ชท.
238 พระปลัด ญาณเดช  ใหม่ส่ีหม่ืน ด าเนินสะดวก ราชบุรี พระครูโสภณจันทรังสี จร.ชท.
239 พระปลัด  สมศักด์ิ   ท่ายาง ปากท่อ ราชบุรี พระครูวิธาน อินทวงศ์ จร.ชท.
240 พระอธิการบรรพต เขารังเสือ ปากท่อ ราชบุรี พระครูคีรี รัตนานุรักษ์ จร.ชท.
241 พระปลัด ไพบูลย์ ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี พระครูวิศาล ภัทรวิบูล จร.ชท.
242 พระอธิการนฤเบศร์ หนองเกษร วัดเพลง ราชบุรี พระครูสุชิน ธรรมาภิรัต จร.ชท.
243 พระปลัด ชาญ   ธ. ตรีญาติ เมืองราชบุรี ราชบุรี พระครูธรรมา นุศาสน์ จร.ชท.
244 พระครูสมุห์  สุดใจ   โพธ์ิพระนอก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี พระครูโพธิพัชรวงศ์ จร.ชท.
245 พระอธิการพรเทพ ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี พระครูพัชร ธรรมมงคล จร.ชท.
246 พระใบฎีกา เกชา เขาชมพู หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี พระครูพิศาล วัชรธรรม จร.ชท.
247 พระอธิการอ าไพ ป่าเด็งธรรมาราม แก่งกระจาน เพชรบุรี พระครูไพโรจน์ วัชรธรรม จร.ชท.
248 พระอธิการพยูร  ธ. ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี พระครูเสถียรวัชรสาร จร.ชท.
249 พระครูปลัด รังสรรค์   น้อยแสงจันทร์ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม พระครูสมุทร จันทโรภาส จร.ชท.
250 พระครูสังฆรักษ์  วิทยา  ทุ่งเศรษฐี อัมพวา สมุทรสงคราม พระครูสมุทรพิทยธาดา จร.ชท.
251 พระปลัด เจริญ ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม พระครูสมุทรวัฒนาภรณ์ จร.ชท.
252 พระใบฎีกา ฤทธาคม   ดอนทราย ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ พระครูพิทย สารธรรม จร.ชท.
253 พระปลัด สุรชัย หนองระก า ปากท่อ ราชบุรี พระครูอาทรชยาภิวัฒน์ รจร.
254 พระครูสมุห์ วรวุฒิ   อุทัยธาราม ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พระครูศรัทธากิจจานุกูล ผจร.
255 พระครูปลัด ส าราญ   ราษฎร์นิยมธรรม สายไหม กรุงเทพมหานคร พระครูเกษมนิยมธรรม ผจร.
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ท่ี ช่ือ วัด อ ำเภอ จังหวัด รำชทินนำม ช้ัน หมำยเหตุ
256 พระครูสังฆรักษ์ ค าพา   หนองใหญ่ สายไหม กรุงเทพมหานคร พระครูปิย ญาณคุณ ผจร.
257 พระครูสังฆภารวิมล ไพโรจน์   บ าเพ็ญเหนือ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร พระครูไพโรจน์วิมลธรรม ผจร.
258 พระธนิพัฒน์ บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร พระครูพิพัฒน์ธรรมคุณ ผจร.
259 พระใบฎีกา ธงชัย   เลา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พระครูชย จันทรังสี ผจร.
260 พระครูสังฆรักษ์ อ่อนสี  ธ. สิริกมลาวาส ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พระครูสุทธิธรรมโชติ ผจร.
261 พระครูวินัยธร ประเสริฐ บางโฉลงใน บางพลี สมุทรปราการ พระครูสมุทรปัญญาภรณ์ ผจร.
262 พระสมุห์ ประเสริฐ   ธ. หนองจอก บ้านลาด เพชรบุรี พระครูปัญญา วรวัชร์ ผจร.

ส ำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ

*************************************
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ท่ี รำชทินนำม วัด อ ำเภอ จังหวัด ช้ัน หมำยเหตุ
263 พระครูสิริธรรมธาดา  (ไพรัช  ป.ธ.๔) ไพชยนต์พลเสพย์ พระประแดง สมุทรปราการ จล.ชอ.
264 พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ  (สุข  ป.ธ.๔  พธ.บ.) มณีสถิตกปิฏฐาราม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี จล.ชอ.
265 พระครูโกศลธรรมสุนทร  (บุญผูก) บ้านพร้าวนอก สามโคก ปทุมธานี ทป.จอ.ชพ.
266 พระครูศาสนกิจจาภิรม  (ธานี) ดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี ทป.จอ.ชพ.
267 พระครูปทุมธรรมโศภิต  (รณชัย)  ธ. ปัญจทายิกาวาส ล าลูกกา ปทุมธานี จอ.ชพ.
268 พระครูถาวรวินัยวงศ์  (อ านาจ)  ธ. ปลดสัตว์ เมืองอ่างทอง อ่างทอง จอ.ชพ.
269 พระครูสิริสารวิสิฐ  (ประสาร  ป.ธ.๕) บ้านลาด หนองแค สระบุรี จอ.ชพ.
270 พระครูพิศาลธรรมวาที  (เกรียงศักด์ิ) บางปิดบน แหลมงอบ ตราด จอ.ชพ.
271 พระครูสีลาธิการี  (ถวิล) หนองพะอง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร จอ.ชพ.
272 พระครูสิริธรรมประยุต  (สมพงษ์ ป.ธ.๕ พธ.บ) หัวเขาสามัคคี โคกเจริญ ลพบุรี ทจอ.ชพ.
273 พระครูศรีศาสนกิจจากร  (อวยชัย ป.ธ.๖ พธ.บ) ยางงาม ปากท่อ ราชบุรี ทจอ.ชพ.
274 พระครูวิมลพัฒนาภรณ์  (นพรัตน์) พัฒนา แสวงหา อ่างทอง จอ.ชอ.
275 พระครูภัทรปัญญาวุธ  (เภก) สิงห์คูยาง โคกส าโรง ลพบุรี จอ.ชอ.
276 พระครูวิบูลศีลโสภิต  (ประเสริฐ)  ธ. คีรีธรรมาราม เมืองลพบุรี ลพบุรี จอ.ชอ.
277 พระครูวิชิตวุฒิคุณ  (อาวุธ) โพธ์ิเก้าต้น ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี จอ.ชอ.
278 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์  (ทองค า) พะเนียงแตก เมืองนครปฐม นครปฐม จอ.ชอ.
279 พระครูบวรธรรมานุสิฐ  (สอน) มะเกลือ พุทธมณฑล นครปฐม จอ.ชอ.
280 พระครูวรกาญจนโชติ  (ฉลอง) ปรังกาสี ทองผาภูมิ กาญจนบุรี จอ.ชอ.

รำยนำมพระสงฆ์ท่ีได้รับกำรเล่ือนช้ันพระสังฆำธิกำร
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ท่ี รำชทินนำม วัด อ ำเภอ จังหวัด ช้ัน หมำยเหตุ
281 พระครูประภาสกาญจนคุณ  (สุภาพ)  ธ. ถ้ าวังหิน หนองปรือ กาญจนบุรี จอ.ชอ.
282 พระครูวัชรญาณโสภิต  (ระวิ)  ธ. บรรพตาวาส ท่ายาง เพชรบุรี จอ.ชอ.
283 พระครูปัญญาชยาภรณ์  (ชัยชนะ) สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ จอ.ชอ.
284 พระครูโอภาสธรรมวงศ์  (อุดมศักด์ิ)  ธ. ธรรมิการาม เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ จอ.ชอ.
285 พระครูสุนทรจารุวรรณ  (ชาญ  ป.ธ.๔  พธ.ด.) ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ทจข.ชอ.
286 พระครูประโชติจันทสิริ  (สนอง) ล าโพ บางบัวทอง นนทบุรี ทจอ.ชอ.
287 พระครูวิมลสุวรรณกร  (สมพงษ์  ป.ธ.๓  พธ.ด.) กู้ ปากเกร็ด นนทบุรี ทจอ.ชอ.
288 พระครูวิรุฬห์สุตคุณ  (อุดมศักด์ิ  ป.ธ.๔  พธ.ด.) พิรุณศาสตร์ ล าลูกกา ปทุมธานี ทจอ.ชอ.
289 พระครูกิตติญาณวิสิฐ  (ธนา  ป.ธ.๔  พธ.ด.) สามขาว สามโก้ อ่างทอง ทจอ.ชอ.
290 พระครูประสาทสารคุณ  (คามิน  ป.ธ.๖)  ธ. ศรัทธาประชากร เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ทจอ.ชอ.
291 พระครูมงคลสุนทร  (ทองสุข) หนองโก ชัยบาดาล ลพบุรี ทจอ.ชอ.
292 พระครูพิมลสุวรรณเขต  (สนิท  ป.ธ.๓  พธ.ด.) วิมลโภคาราม สามชุก สุพรรณบุรี ทจอ.ชอ.
293 พระครูสิริวุฒิรังษี  (วีระ  ป.ธ.๕) ช่องลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี ทจอ.ชอ.
294 พระครูโสภณโพธิมัณฑ์  (ไพรวัลย์) ห้วยมงคล อู่ทอง สุพรรณบุรี ทจอ.ชอ.
295 พระครูกาญจนปัญญาวุฒิ  (พูลศักด์ิ) เข่ือนวชิราลงกรณ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ทจอ.ชอ.
296 พระครูพิศาลวัชรกิจ  (เชาวลิต) นาพรม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ทจอ.ชอ.
297 พระครูประภัศร์วรญาณ  (ทรัพย์) แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี จอ.ชท.
298 พระครูพิมลธรรมพิทักษ์  (ต้อย) โคกดอกไม้ สรรคบุรี ชัยนาท จอ.ชท.
299 พระครูสมาธิวิหารี  (จักรพล) ปากน้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผจล.ชพ.วิ.
300 พระครูวิริยธ ารงค์  (อัฏฐพร) พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร ผจล.ชพ.
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301 พระครูสุนทรประสิทธิธรรม  (ประสิทธ์ิ) ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร ผจล.ชพ.
302 พระครูสุนทรพัฒนำภิรำม  (มโน) เทพลีลำ บำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ผจล.ชพ.
303 พระครูวิบูลศาสนกิจจาทร  (ทวีป) ประยุรวงศาวาส ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผจล.ชพ.
304 พระครูสุธีจันทวงศ์  (ชอบ  ป.ธ.๖  พธ.บ.) สุวรรณาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผจล.ชพ.
305 พระครูปริยัติวิสุทธิวงศ์  (สมพงษ์  ป.ธ.๓  พธ.บ) ศรีสุดาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผจล.ชพ.
306 พระครูวิสิฐวรานุกิจ  (ประดิษฐ์  ป.ธ.๔  พธ.บ.) ชัยพฤกษมาลา ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ผจล.ชพ.
307 พระครูประภัสสรศีลโสภิต  (สุริยา  ป.ธ.๔)  ธ. อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด กรุงเทพมหานคร ผจล.ชพ.
308 พระครูปริตรโกศล  (พีรเดช  ป.ธ.๓)  ธ. บวรนิเวศวิหาร พระนคร กรุงเทพมหานคร ผจล.ชพ.
309 พระครูสุนทรธรรมพิทักษ์  (บุญเลิศ)  ธ. ราชาธิวาสวิหาร ดุสิต กรุงเทพมหานคร ผจล.ชพ.
310 พระครูอรรถจริยานุวัตร  (สุเทพ  ป.ธ.๓)  ธ. โสมนัสวิหาร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ผจล.ชพ.
311 พระครูโสภิตกิจจาภิรม  (วันชัย) ชินวราราม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ผจล.ชพ.
312 พระครูวิภัชธรรมวิจิตร  (ด ารงค์)  ธ. ชูจิตธรรมาราม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ผจล.ชพ.
313 พระครูศรีรัตนพิศุทธ์  (สุทัศน์  ป.ธ.๖) สมุหประดิษฐาราม เสาไห้ สระบุรี ผจล.ชพ.
314 พระครูวิธานสุตาภิรม  (ฐิติวัชร์  ป.ธ.๔  พธ.ด.) พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท ชัยนาท ผจล.ชพ.
315 พระครูปฐมธีราภรณ์  (ธีรชัย  ป.ธ.๖) พระงาม เมืองนครปฐม นครปฐม ผจล.ชพ.
316 พระครูวิจิตรมงคลธรรม  (อาคม) จิตราราม รัฐเคดาห์ มาเลเซีย ทผจล.ชพ.วิ.
317 พระครูสุนทรวีรวงศ์  (จันดา  ป.ธ.๓  พธ.บ.) ศรีบุญเรือง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทผจล.ชพ.
318 พระครูรัตนาภิรักษ์  (ประวิทย์) ไตรรัตนาราม บางเขน กรุงเทพมหานคร ทผจล.ชพ.
319 พระครูศรีปริยัติศาสก์  (สาคร  ป.ธ.๖  พธ.บ) เทพนิมิตต์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทผจล.ชพ.
320 พระครูปรีชาวุฒิกร  (มาโนช) บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร ทผจล.ชพ.
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321 พระครูสุพจนธาดา  (สมยงค์) บางย่ีขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร ทผจล.ชพ.
322 พระครูกิตติวราภิรักษ์  (พรชัย) บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี ทผจล.ชพ.
323 พระครูเกษมสาธุวัฒน์  (สมชาย) ปรีดาราม สามพราน นครปฐม ทผจล.ชพ.
324 พระครูดิลกวัฒนาภรณ์  (สมชาย  ป.ธ.๓) บางซอ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี ทผจล.ชพ.
325 พระครูพัฒนวิสิทธ์ิ  (สมชาย) สุขวราราม ปากท่อ ราชบุรี ทผจล.ชพ.
326 พระครูสิริทัศนียคุณ  (เล็ก  ป.ธ.๕) ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี ทผจล.ชพ.
327 พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ  (ประยูร) อินทาราม อัมพวา สมุทรสงคราม ทผจล.ชพ.
328 พระครูรัตนปัญญาวิเทศ  (ถนอม  ป.ธ.๖) รัตนปัญญา รัฐแคลิฟอร์เนีย  สหรัฐอเมริกา ทผจล.ชพ.
329 พระครูปริยัตินันทวิเทศ  (อานันท์  ป.ธ.๓) พุทธาราม เมืองเฟรดริก้า ราชอาณาจักรสวีเดน ทผจล.ชพ.
330 พระครูโสภณพุทธิคุณ  (คองเหียน) พุทธคุณ เมืองจูเซียท สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทผจล.ชพ.
331 พระครูพุทธิปภากร  (ชัชวาลย์) ไทยพุทธอาภา เมืองหลุดวิคส์ ฮาเฟ่น สาธารณรัฐเยอรมนี ทผจล.ชพ.
332 พระครูวิเทศวินัยปฏิภาณ  (สมหมาย)  ธ. แจ๊คสันวิลล์พุทธวนาราม รัฐอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา ทผจล.ชพ.
333 พระครูพิลาสธรรมวิเทศ  (สมพร)  ธ. ริชแลนด์พุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ทผจล.ชพ.
334 พระครูวิธานอุดมกิจ  (ฉัตรชัย) ยาง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผจล.ชอ.
335 พระครูวิธานธรรมปรีชา  (ธีระวัฒน์  ป.ธ.๓) ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผจล.ชอ.
336 พระครูชิโนวาทธ ารง  (ปรีดา) ชิโนรสาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผจล.ชอ.
337 พระครูวิจารณ์ธุรกิจ  (วันชัย)  ธ. ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร ผจล.ชอ.
338 พระครูสิริธรรมสาร  (ไชยา)  ธ. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผจล.ชอ.
339 พระครูวินัยรักขิต  (สุขุม  ป.ธ.๓)  ธ. บรมนิวาส ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ผจล.ชอ.
340 พระครูนิวิฐธรรมสิทธ์ิ  (วุฒิชัย  ป.ธ.๔)  ธ. สัมพันธวงศาราม สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ผจล.ชอ.
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341 พระครูพุทธวจนาภรณ์  (ประจักษ์ศิลป์)  ธ. ธาตุทอง วัฒนา กรุงเทพมหานคร ผจล.ชอ.
342 พระครูกิตติศาสน์สุนทร  (มานพ) เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี ผจล.ชอ.
343 พระครูสถาพรธีรคุณ  (พยนต์)  ธ. อาษาสงคราม พระประแดง สมุทรปราการ ผจล.ชอ.
344 พระครูกิตติสารสุมณฑ์  (จิตรติ)  ธ. เสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผจล.ชอ.
345 พระครูโสภณธรรมวิภูษิต  (สุเทพ  ป.ธ.๓  พธ.บ.)  ธ. สัตตนารถปริวัตร เมืองราชบุรี ราชบุรี ผจล.ชอ.
346 พระครูขันติวโรภาส  (ขาว  ป.ธ.๓) ช่องลม ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ทผจล.ชอ.
347 พระครูปทุมโชติวัฒน์  (เจริญ) ลาดบัวขาว บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ทผจล.ชอ.
348 พระครูวิธานกิจจาทร  (ประเสริฐ) มหาบุศย์ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ทผจล.ชอ.
349 พระครูธ ารงวงศ์วิสุทธ์ิ  (ธีรศักด์ิ) สุทธิสะอาด คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ทผจล.ชอ.
350 พระครูสันตจิตตานุโยค  (สวาท) บางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ ทผจล.ชอ.
351 พระครูวิภัชธรรมสถิต  (วิจัย) ขุนทราย อุทัย พระนครศรีอยุธยา ทผจล.ชอ.
352 พระครูเกษมปทุมรักษ์  (ทองหล่อ) ลาดปทุมคงคาราม ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ทผจล.ชอ.
353 พระครูปริยัติชัยกาญจน์  (สมพงษ์  ป.ธ.๔) ถ้ าเขาปูน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ทผจล.ชอ.
354 พระครูเกษมธรรมวัฒน์  (ณัฐพงศ์) คลองโพธ์ิเจริญ เมืองราชบุรี ราชบุรี ทผจล.ชอ.
355 พระครูประกาศธีรคุณ  (อ านวย)  ธ. เกตุน้อยอัมพวัน เมืองราชบุรี ราชบุรี ทผจล.ชอ.
356 พระครูสุวัฒน์ชยาทร  (เงียบ) ไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ทผจล.ชท.
357 พระครูสถิตญาณธรรม  (บุญเก้ือ) บุญญาราม รัฐเกลัง สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทผจล.ชท.
358 พระครูปิยกาญจนธรรม  (นเรศ) หนองหญ้าปล้อง ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี รจอ.ชอ.
359 พระครูวิสิฐกิจจาทร  (บุญยัง) ท่าพระยาจักร อู่ทอง สุพรรณบุรี ทป.จต.ชอ.
360 พระครูไพบูลย์อาทรกิจ  (ประสาท) ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี จต.ชอ.
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361 พระครูพิศาลสิริธรรม  (ประสาร) ธรรมราษฎร์เจริญผล หนองเสือ ปทุมธานี จต.ชอ.
362 พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต  (วีระ) หอมศีล บางบ่อ สมุทรปราการ จต.ชอ.
363 พระครูสีลกันตาภรณ์  (ประสิทธ์ิ  ป.ธ.๔  พธ.บ.) บ้านโคก บ้านหม่ี ลพบุรี จต.ชอ.
364 พระครูรัตนจันทราภิรม  (วิสูตร) แก้วจันทราราม โคกส าโรง ลพบุรี จต.ชอ.
365 พระครูพิทักษ์รัตนาภรณ์  (บุญรัตน์) หนองตาแดง หนองม่วง ลพบุรี จต.ชอ.
366 พระครูอุทุมพรพัฒนคุณ  (ฉลวย) อุทุมพรวนาราม พัฒนานิคม ลพบุรี จต.ชอ.
367 พระครูพิจิตรปัญโญภาส  (วิโรจน์)  ธ. สว่างจิต บ้านหม่ี ลพบุรี จต.ชอ.
368 พระครูพิศาลปัญญาโศภิต  (ไสว)  ธ. สุวรรณคูหา พัฒนานิคม ลพบุรี จต.ชอ.
369 พระครูวิจิตรธรรมธัช  (ธวัช)  ธ. หนองมนต์น้อย ชัยบาดาล ลพบุรี จต.ชอ.
370 พระครูอุดมชัยสิทธ์ิ  (ช านาญ  ป.ธ.๓  พธ.บ.) ดักคะนน เมืองชัยนาท ชัยนาท จต.ชอ.
371 พระครูโกศลชัยพัฒน์  (บุญส่ง  ป.ธ.๓  พธ.ม.) หนองยาง เนินขาม ชัยนาท จต.ชอ.
372 พระครูอุเทศวิสาลธรรม  (สุชาติ) หนองยาง ห้วยคต อุทัยธานี จต.ชอ.
373 พระครูบวรกิตติวัฒน์  (กิตติชัย) พิมพฤฒาราม พนัสนิคม ชลบุรี จต.ชอ.
374 พระครูสาธิตกิตติญาณ  (สมภพ) ราษฎร์นิยมธรรม ศรีราชา ชลบุรี จต.ชอ.
375 พระครูสุวิมลคีรีรักษ์  (วิม) ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี จต.ชอ.
376 พระครูวิธานธรรมสุนทร  (บังเอิญ) วงษ์พัฒนา เขาสมิง ตราด จต.ชอ.
377 พระครูสุวรรณคุณวัฒน์  (ทิวา) กงจักร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี จต.ชอ.
378 พระครูสุตาภิวัฒน์  (เหวียง  ป.ธ.๔) หนองยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี จต.ชอ.
379 พระครูวิบูลนาคประทีป  (วิรมย์) ทับผ้ึง ด่านช้าง สุพรรณบุรี จต.ชอ.
380 พระครูสุวรรณปุญญารักษ์  (ปุญญพัฒน์) เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี จต.ชอ.
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381 พระครูเวฬุวันปัญญาวัฒน์  (เชิงชาญ) ไผ่เด่ียว บางปลาม้า สุพรรณบุรี จต.ชอ.
382 พระครูดิลกสุตคุณ  (ทองดี  ป.ธ.๔) ตรีมิตรประดิษฐาราม พนมทวน กาญจนบุรี จต.ชอ.
383 พระครูสุนทรกาญจนธรรม  (สุดใจ) องสิต ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี จต.ชอ.
384 พระครูไพศาลพัฒนาภิรัติ  (วิจิตร) ประชารังสรรค์ บ้านโป่ง ราชบุรี จต.ชอ.
385 พระครูอินทรวชิราภรณ์  (จ่างศรี) อินทาราม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี จต.ชอ.
386 พระครูวัชรวีรวงศ์  (วีระพงษ์) พุม่วง เขาย้อย เพชรบุรี จต.ชอ.
387 พระครูพิพัฒน์ธรรมรักษ์  (บุญยืน) ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ จต.ชอ.
388 พระครูวิจิตรพัฒนานุกูล  (สมาน) หนองตะเภา หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ จต.ชอ.
389 พระครูปทุมเขตวิกรม  (สมพงษ์) นาวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี จต.ชท.
390 พระครูอาทรบุญวิสุทธ์ิ  (งาม) สมณโกฏฐาราม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา จต.ชท.
391 พระครูเวฬุวันพัฒนาทร  (ชัยวัฒน์) ไผ่โสมนรินทร์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา จต.ชท.
392 พระครูพิมลบุญญากร  (แสวง) โบสถ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา จต.ชท.
393 พระครูเกษมธรรมวิธาน  (สมนึก) หนองโป่ง พระพุทธบาท สระบุรี จต.ชท.
394 พระครูสุธรรมโฆษิต  (ปิยชัย) เชิงท่า เมืองลพบุรี ลพบุรี จต.ชท.
395 พระครูธรรมจริยานุกูล  (สาธิต) หนองฆ้อ ศรีราชา ชลบุรี จต.ชท.
396 พระครูวิธานธรรมานุยุต  (บรรยาย) บางเสร่คงคาราม สัตหีบ ชลบุรี จต.ชท.
397 พระครูประภาสสิริวัฒน์  (วัฒนา) ปากแพรก ปลวกแดง ระยอง จต.ชท.
398 พระครูสุภัทรโพธิกิจ  (ยงยุทธ) เสม็ดโพธ์ิศรี ท่าใหม่ จันทบุรี จต.ชท.
399 พระครูพิทักษ์ธรรมกิตต์ิ  (สมเกียรติ) ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม จต.ชท.
400 พระครูสุวรรณธีรวงศ์  (ทองดี) สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี จต.ชท.
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401 พระครูโสภณชนาภิวัฒน์  (วิชาญ  ป.ธ.๓) หนองจิกยาว หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี จต.ชท.
402 พระครูกาญจนปัญญาภรณ์  (ธรรมนูญ) เขาสามช้ัน ไทรโยค กาญจนบุรี จต.ชท.
403 พระครูพิทักษ์บุญวิมล  (ส าลี) สมถะ โพธาราม ราชบุรี จต.ชท.
404 พระครูสันตาจารวัตร  (ค านึง)  ธ. บ้านดงคา บ้านคา ราชบุรี จต.ชท.
405 พระครูวิมลสุทธาภิวัฒน์  (สมจิตร) สุทธาโภชน์ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จร.ชอ.
406 พระครูประโชติธรรมารักษ์  (จรูญ) กันตทาราราม ธนบุรี กรุงเทพมหานคร จร.ชอ.
407 พระครูโสภณวรญาณ  (สมพงษ์  ป.ธ.๔  ศน.บ.) ทองเพลง คลองสาน กรุงเทพมหานคร จร.ชอ.
408 พระครูสถิตกิจจานุการ  (สกล) บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จร.ชอ.
409 พระครูพิศิษฎ์ชัยโชติ  (ส ารวย) ไชยทิศ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จร.ชอ.
410 พระครูโชติญาณประยุต  (ค าจันทร์)  ธ. สิริกมลาวาส ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จร.ชอ.
411 พระครูนนทวรกิจ  (วรวุฒิ) ดอนสะแก บางใหญ่ นนทบุรี จร.ชอ.
412 พระครูวิจิตรธรรมวิธาน  (ชาตรี) แสวงสามัคคีธรรม คลองหลวง ปทุมธานี จร.ชอ.
413 พระครูปทุมธรรมทัศน์  (สหพันธ์)  ธ. สหธรรมทรรศน์ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี จร.ชอ.
414 พระครูสันติคุณากร  (ณรงค์) ปากคลองมอญ บางเสาธง สมุทรปราการ จร.ชอ.
415 พระครูวัชรธรรมคุณ  (วิฑูรย์)  ธ. จันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ จร.ชอ.
416 พระครูสุทธิกิจจากร  (สมนึก) โพธ์ิเผือก ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา จร.ชอ.
417 พระครูโกศลวัฒนคุณ  (เนตร) ขนอนเหนือ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา จร.ชอ.
418 พระครูสุวรรณกิจจาภรณ์  (ปรีชา) สุวรรณเสวริยาราม เมืองอ่างทอง อ่างทอง จร.ชอ.
419 พระครูกิตติวัชรสาร  (วิเชียร) ยางทอง โพธ์ิทอง อ่างทอง จร.ชอ.
420 พระครูสุทธาจารคุณ  (สวงษ์) ปากข้าวสารเหนือ เมืองสระบุรี สระบุรี จร.ชอ.
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421 พระครูพิสุทธ์ิปัญญาภรณ์  (ชูศักด์ิ) หนองขนาก หนองแค สระบุรี จร.ชอ.
422 พระครูวิจิตรรัตนวัฒน์  (ณะชัย) โคกเสลา บ้านหมอ สระบุรี จร.ชอ.
423 พระครูสถิตวุฒิสาร  (เอก) ซับบอน พระพุทธบาท สระบุรี จร.ชอ.
424 พระครูโกศลปุญญกิจ  (พักตร์  ป.ธ.๓) ท่าช้างใต้ เสาไห้ สระบุรี จร.ชอ.
425 พระครูนิเวศน์ธรรมคุณ  (พยนต์) สามัคคีธรรม เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี จร.ชอ.
426 พระครูจริยาภิราม  (สมพร) คลองเม่า ท่าวุ้ง ลพบุรี จร.ชอ.
427 พระครูบวรจิตตานุรักษ์  (สมชาย) ถ้ าโบสถ์ญาวาส ท่าหลวง ลพบุรี จร.ชอ.
428 พระครูสิงหพัฒนาธร  (ชาติชาย) กระดังงาบุปผาราม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี จร.ชอ.
429 พระครูโพธิกิจวิบูล  (สงวน) โพธ์ิศรีศรัทธาธรรม มโนรมย์ ชัยนาท จร.ชอ.
430 พระครูสุทธิวาตวรคุณ  (สมนึก) ช่องลม เมืองชลบุรี ชลบุรี จร.ชอ.
431 พระครูวิเวกธรรมาภิราม  (สงัด) แลง เมืองระยอง ระยอง จร.ชอ.
432 พระครูอมรเขมาภิราม  (สวิน) คลองมงคล บ้านค่าย ระยอง จร.ชอ.
433 พระครูวิลาศธรรมวงศ์  (ครรชิต) เนินยาง แกลง ระยอง จร.ชอ.
434 พระครูสิงหเขตคุณากร  (อเนก) สิงห์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี จร.ชอ.
435 พระครูโสภณจิตรการ  (ชาลี) เกษมสุริยัมนาจ บางเลน นครปฐม จร.ชอ.
436 พระครูสุวรรณปิยโสภณ  (มิตรชัย) ดอนมะนาว สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี จร.ชอ.
437 พระครูวุฒิสาครธรรม  (รอม) บางปลา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร จร.ชอ.
438 พระครูสาครวิริยคุณ  (ชาญณรงค์) บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร จร.ชอ.
439 พระครูสาครปทุมาภรณ์  (เสนาะ) ปทุมทองรัตนาราม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร จร.ชอ.
440 พระครูวิภัชธรรมวิสิฐ  (วิรัช) ดีบอน โพธาราม ราชบุรี จร.ชอ.
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441 พระครูถาวรวิหารการ  (สนอง) ดอนพรหม บางแพ ราชบุรี จร.ชอ.
442 พระครูพิพัฒน์วัชรกิจ  (นิตย์) วังจันต์ แก่งกระจาน เพชรบุรี จร.ชอ.
443 พระครูสุนทรวัชรคุณ  (บุญเอ้ือ)  ธ. สมอดาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี จร.ชอ.
444 พระครูวิทิตพัฒนวิธาน  (วิชิต) ส่ีแยก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ จร.ชอ.
445 พระครูวิจิตรกิจจาทร  (วิษณุ) บางประทุนนอก จอมทอง กรุงเทพมหานคร จร.ชท.
446 พระครูอดุลธรรมพิทักษ์  (พิทักษ์พงศ์)  ธ. คีรีวงศาราม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ จร.ชท.
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