
ท่ี ช่ือ วัด อ ำเภอ จังหวัด รำชทินนำม ช้ัน หมำยเหตุ
1 พระมหาบันทอน  ป.ธ.๖  พธ.ม. นาเจริญ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูเขมราฐเมธี ทจอ.ชพ.
2 พระมหาประกาศ  ป.ธ.๖  ศษ.บ. หนองเหน่ียว บุณฑริก อุบลราชธานี พระครูเมธีปริยัติวิมล ทจอ.ชพ.
3 พระมหาสายัน  ป.ธ.๕  ธ. อนาลโยภูค้อ วังสามหมอ อุดรธานี พระครูสิริธรรมสุนทร จอ.ชอ.
4 เจ้าอธิการทองอินทร์  ศศ.บ.  ธ. ป่ากัลยาณมิตร หนองแสง อุดรธานี พระครูสุวรรณกัลยากร จอ.ชอ.
5 พระมหาธรรมวัตร ป.ธ.๕ โพธ์ิชัย บ้านผือ อุดรธานี พระครูสิริ โพธิชัยคุณ ทจอ.ชอ.
6 พระมหาประพันธ์  ป.ธ.๔  พธ.ด. ศรีสุมังคลาราม เมืองเลย เลย พระครูปริยัติมงคลบัณฑิต ทจอ.ชอ.
7 พระมหาไพบูลย์  ป.ธ.๓  ธ. ป่าพิกุลทอง สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู พระครูวิบูลธรรมกิจ จอ.ชท.
8 พระครูปลัด สุภีพัฒน์  ธ. อรัญญิกาวาส เมืองนครพนม นครพนม พระครูสุเมธธรรมาภิวัฒน์ จอ.ชท.
9 เจ้าอธิการส่งศักด์ิ  ธ. ป่าสีลาราม ศรีสงคราม นครพนม พระครูสีลพลานุยุต จอ.ชท.

10 พระมหาขุนทอง ป.ธ.๖  พธ.ด. มหาพุทธาราม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ พระครูสุธีวรปรีชา ผจล.ชพ.
11 พระมหาทินกร  ป.ธ.๕  พธ.บ. อมรินทราราม บุณฑริก อุบลราชธานี พระครูสิริปัญญากร ทผจล.ชพ.
12 พระมหาวิไลศักด์ิ ป.ธ.4  ปร.ด.   ธ. แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี พระครูสุธีปทุมากร ทผจล.ชพ.
13 พระครูธรรมธร สิริวัฒน์ ป.ธ.๓  พธ.บ. มหาวนาราม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี พระครูธีรธรรมบัณฑิต ผจล.ชอ.
14 พระอธิการทองปาน  ธ. ป่าสันตินิมิต บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ พระครูเมตตาสันตยาธิคุณ ทผจล.ชอ.วิ.
15 พระมหาคณธัช ป.ธ.๓  พธ.บ.  ธ. สุทธาราม หนองหาน อุดรธานี พระครูประกาศธรรมสุนทร ทผจล.ชอ.
16 พระครูสังฆรักษ์ วิสันต์  ธ. เย็นศรีระธรรมประทีป ด่านซ้าย เลย พระครูสีลธรรมโกศล ทผจล.ชอ.
17 พระไพศาล  ธ. ป่าอิสรธรรม อากาศอ านวย สกลนคร พระครูพิศาลธรรมานุวัฒน์ ทผจล.ชอ.
18 พระอธิการนุน  ธ. ทุ่งโปร่งวนาราม เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู พระครูประภัสสรศีลธรรม ทผจล.ชอ.

บัญชีรำยนำมพระสงฆ์ท่ีเข้ำรับพระรำชทำนสัญญำบัตร พัดยศ และผ้ำไตร
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภำค ๘ และภำค ๑๐

ณ  วัดพระธำตุเชิงชุม  อ ำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ท่ี  ๒๑  เมษำยน  ๒๕๖๖  เวลำ  ๑๓.๓๐  น.
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19 พระครูสมุห์ เฉวียน  ป.ธ.๓  พธ.บ. เกาะแก้วคูณดี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี พระครูพิมลสุตบัณฑิต ทผจล.ชอ.
20 พระครูสมุห์ วีระพงษ์  ธ. ป่าหนองไผ่ วังหิน ศรีสะเกษ พระครูวุฒิ ธรรมานุศาสนน์ ทผจล.ชอ.
21 พระอธิการมนัด  ธ. โนนหว้านไฟ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ พระครูสุคุณธรรมานันท์ ทผจล.ชอ.
22 พระมหาเรืองเดช  ป.ธ.๔  ธ. มัชฌันติการาม หนองสูง มุกดาหาร พระครูสถาพรวรเดช ทผจล.ชอ.
23 พระมหาทิวากร ป.ธ.๓  ธ. โพธิสมภรณ์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี พระครูอุดร คณานุศาสน์ ผจล.ชท.
24 พระครูปลัด สมศักด์ิ เจียงอีศรีมงคลวราราม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ พระครูวิทิตธรรมรังษี ผจล.ชท.
25 เจ้าอธิการจรัน ดงก้าวกัลยาราม ศิลาลาด ศรีสะเกษ พระครูภาวนาสีลวิสุทธ์ิ รจอ.ชท.
26 พระครูประสิทธ์ิสรการ  สุวิทย์  ป.ธ.๓ ศรีชมภู นาหว้า นครพนม พระครูสุต เจติยานุการ รจอ.ชท.
27 พระมหากุล ป.ธ.๓   พธ.บ. ศรีอุดมพร โพนพิสัย หนองคาย พระครูภาวนาสุตากร จต.ชอ.วิ.
28 พระมหาทองลา ป.ธ.๔  พธ.บ. ป่าศิริเจริญชัย น  าโสม อุดรธานี พระครูปริยัติทัศนานุรักษ์ จต.ชอ.
29 พระมหาจงมี  ป.ธ.๔  พธ.บ. อรัญญิกาวาส วังสะพุง เลย พระครูปริยัติ วิชัยธรรม จต.ชอ.
30 พระมหาณัฐพล  ป.ธ.๓  พธ.บ. ศรีสะอาด ภูกระดึง เลย พระครูสุตญาณสาร จต.ชอ.
31 พระครูสังฆรักษ์ พชรพล ป.ธ.๓  พธ.บ. แสงอรุณ ปากชม เลย พระครูสุตรัตนวาที จต.ชอ.
32 พระมหาไพศาล ป.ธ.๔  พธ.บ. ศิริสมภรณ์ บ้านม่วง สกลนคร พระครูปริยัติสิริวิมล จต.ชอ.
33 พระครูปลัด ณัฎฐกิตต์  ป.ธ.๓  พธ.บ. พัชรกิติยาภาราม เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู พระครูสุตพัชรกิตติญาณ จต.ชอ.
34 เจ้าอธิการไพฑูรย์  ศศ.บ.  ธ. จันทรประสิทธ์ิ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู พระครูสิทธิวรญาณ จต.ชอ.
35 เจ้าอธิการเกรียงไกร  ร.ม.  ธ. ป่าหนองสุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี พระครูกิตติวรรโณบล จต.ชอ.
36 พระมหาเฉลิม  ป.ธ.๓  พธ.บ. โนนงามสามัคคี กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ พระครูสุตปิยวรรณ จต.ชอ.
37 พระมหาอาคม  ป.ธ.๓  พธ.บ. ไหล่ดุม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ พระครูกิตติสุตาคม จต.ชอ.
38 พระมหาธีระโรจน์  ป.ธ.๓  พธ.บ. มะพริก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร พระครูสุตวิริยโยภาส จต.ชอ.
39 เจ้าอธิการวิสุทธ์ิ  ศน.บ.  ธ. นาหลวงอุดมธรรม นิคมค าสร้อย มุกดาหาร พระครูอุดม ธรรมสุทธิ จต.ชอ.
40 พระครูปลัด ศักด์ิศรี ศรีบุญเรือง ศรีสงคราม นครพนม พระครูภาวนาวิสุทธิวงศ์ จต.ชท.วิ.
41 เจ้าอธิการสมัย ป่าบ้านถ่อน เมืองอุดรธานี อุดรธานี พระครูอุดมสมาจาร จต.ชท.
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42 เจ้าอธิการค ารณ สว่างบูรพาราม หนองวัวซอ อุดรธานี พระครูปภัสสรธรรมสถิต จต.ชท.
43 เจ้าอธิการจรูญ ป.ธ.๓ ป่าค าชน บ้านดุง อุดรธานี พระครูจารุวรรณ พิสณฑ์ จต.ชท.
44 เจ้าอธิการไพรินทร์ ป.ธ.๓ ระฆังทอง บ้านดุง อุดรธานี พระครูสุวรรณธรรมวิสิฐ จต.ชท.
45 เจ้าอธิการวิมล ศรีอุดมพร เพ็ญ อุดรธานี พระครูอุดม สีลาภิวัฒน์ จต.ชท.
46 พระครูปลัด สิมมา อุดมหนองแดง กุมภวาปี อุดรธานี พระครูอุดรรัตนวิจิตร จต.ชท.
47 เจ้าอธิการขันธะชัย ศิริเจริญสุข น  าโสม อุดรธานี พระครูวุฒิสิริคุณ จต.ชท.
48 เจ้าอธิการสวรรณ์ ถ  าแก้วบุปผาราม วังสามหมอ อุดรธานี พระครูอุดมคุณานุยุต จต.ชท.
49 เจ้าอธิการพรหม  ธ. ป่าธรรมวิสุทธิมงคล เพ็ญ อุดรธานี พระครูกิตติ พรหมคุณ จต.ชท.
50 พระครูสังฆรักษ์ ถาวร ป่าอุดมคงคานิมิต เมืองหนองคาย หนองคาย พระครูนิมิตวิทยาคม จต.ชท.
51 พระครูปลัด อารมณ์ พุทธไสยาสน์ เมืองหนองคาย หนองคาย พระครูถิรธรรมวิธาน จต.ชท.
52 เจ้าอธิการพยุง จอมแก้ว สังคม หนองคาย พระครูรัตน เมธาภรณ์ จต.ชท.
53 เจ้าอธิการมานัส ผาตั ง สังคม หนองคาย พระครูพิริย นันทคุณ จต.ชท.
54 พระมหาชัชวรรธน์  ป.ธ.๓ มีชัยวนาราม เฝ้าไร่ หนองคาย พระครูสุต ชยาภินันท์ จต.ชท.
55 เจ้าอธิการต๋ี โพนงาม สระใคร หนองคาย พระครูโสภณธรรมบรรพต จต.ชท.
56 เจ้าอธิการบัวเลียน ป่าภูกระแต โพธ์ิตาก หนองคาย พระครูประภัสสรธรรมโศภิต จต.ชท.
57 เจ้าอธิการสุพิตร์ จอมแจ้ง เมืองเลย เลย พระครูโอภาสปัญญาทร จต.ชท.
58 พระใบฎีกา จ าเนียร งิ วงาม ท่าล่ี เลย พระครูพิศาล กิตติโสภณ จต.ชท.
59 เจ้าอธิการสกุลไทย ไชยรัตนรังษี นาด้วง เลย พระครูรัตน ธรรมากร จต.ชท.
60 พระสมุห์ บุญรวม โนนทองสามัคคี ภูหลวง เลย พระครูขันติ สารวิสุทธ์ิ จต.ชท.
61 เจ้าอธิการพิชิตชัย เครือหงษ์ ด่านซ้าย เลย พระครูวิวิธ กิจจาภรณ์ จต.ชท.
62 เจ้าอธิการศิริพงษ์ ราษฎร์บ ารุง ด่านซ้าย เลย พระครูธีรญาณประสุต จต.ชท.
63 เจ้าอธิการเมืองมนต์  ธ. ภูค าน้อยคีรีเขต หนองหิน เลย พระครูกันต ธรรมจารี จต.ชท.
64 พระใบฎีกา เฉลิมชัย สะพานศรี เมืองสกลนคร สกลนคร พระครูวิบูลพัฒนคุณ จต.ชท.
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65 พระสมุห์ ชาญณวิชญ์ บูรพาราม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร พระครูวิศิษฎ์ ธรรมธาดา จต.ชท.
66 พระสมุห์ ไกรศักด์ิ กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร พระครูอมร สุทธิธ ารง จต.ชท.
67 เจ้าอธิการโสรินทร์ รามวิทยาลัย วาริชภูมิ สกลนคร พระครูโสภิต วีรสุนทร จต.ชท.
68 เจ้าอธิการไพบูลย์ จิตตภาวัน สว่างแดนดิน สกลนคร พระครูถาวรอุดมสถิต จต.ชท.
69 เจ้าอธิการสุริยา แจ้งวิสุทธาราม สว่างแดนดิน สกลนคร พระครูวิโรจน์วรรังษี จต.ชท.
70 เจ้าอธิการลอง  ธ. อรัญวิเวก วานรนิวาส สกลนคร พระครูอรัญวิริยกิจ จต.ชท.
71 เจ้าอธิการชัยทัศน์ ศรีวิลัย สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู พระครูวิชัยขันติคุณ จต.ชท.
72 เจ้าอธิการค าพุธ โคกศรีเรือง โนนสัง หนองบัวล าภู พระครูชินวงศ์วิวัฒน์ จต.ชท.
73 เจ้าอธิการวิจิตร ศิลาถาวร โนนสัง หนองบัวล าภู พระครูจิร ธรรมานุวัตร จต.ชท.
74 เจ้าอธิการศรีสมพร ใหม่พัฒนาภิบาล เซกา บึงกาฬ พระครูพิพัฒน์ วรสุนทร จต.ชท.
75 เจ้าอธิการสมศักด์ิ พรหมรินทร์ เซกา บึงกาฬ พระครูพิพัฒน์ ปุญญาภรณ์ จต.ชท.
76 เจ้าอธิการวันชัย สังวรธรรมคุณ โซ่พิสัย บึงกาฬ พระครูพิชิตธรรมคุณ จต.ชท.
77 เจ้าอธิการสุรชัย ศิริมงคลสัจจธรรม พรเจริญ บึงกาฬ พระครูสิริชัยธรรมรักขิต จต.ชท.
78 พระปลัด แสง  ธ. เวฬุวัน ศรีวิไล บึงกาฬ พระครูสุทธิธรรโมภาส จต.ชท.
79 เจ้าอธิการคงฤทธ์ิ  ธ. ป่าห้วยหินลาด บึงโขงหลง บึงกาฬ พระครูวิมลสีลโศภิต จต.ชท.
80 เจ้าอธิการสว่าง นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี พระครูอาภากรนันทเขต จต.ชท.
81 เจ้าอธิการอภิวัฒน์ นาเจริญ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี พระครูพัฒน โชติเขต จต.ชท.
82 พระใบฎีกา ส ารอง โนนเกษม เดชอุดม อุบลราชธานี พระครูเกษมชยาลังการ จต.ชท.
83 เจ้าอธิการสมศักด์ิ วังม่วง เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูอัมพวันเขมากร จต.ชท.
84 เจ้าอธิการประภาส บุรีรมย์ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี พระครูปภากรธรรมารม จต.ชท.
85 เจ้าอธิการสถิตย์ ดงบังใต้ ดอนมดแดง อุบลราชธานี พระครูประภาต วรธรรม จต.ชท.
86 เจ้าอธิการบุญหลาย โนนสง่า น  าขุ่น อุบลราชธานี พระครูสีลบุญคุปต์ จต.ชท.
87 เจ้าอธิการเศรษฐวุฒิ  ธ. ภูจันแดงภาวนาราม ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี พระครูปิยวรรโณบล จต.ชท.
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88 เจ้าอธิการบุญมี  ธ. ห้วยไผ่ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี พระครูอุบลธรรมบาล จต.ชท.
89 เจ้าอธิการหนูกาล  ธ. อูบมุง ส าโรง อุบลราชธานี พระครูอุทานธรรโมบล จต.ชท.
90 พระสมุห์ ภานุพงศ์ หนองหยอด อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ พระครูโอภาส ธรรมภาณี จต.ชท.
91 พระใบฎีกา จอม หนองถ่ม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ พระครูอุดมวรธรรม จต.ชท.
92 เจ้าอธิการวิสิทธ์ิ พระธาตุกู่แก้ว ราษีไศล ศรีสะเกษ พระครูรัตนจันทาภรณ์ จต.ชท.
93 เจ้าอธิการชาญ กระโพธ์ิช่างหม้อ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ พระครูปรีชา วิจิตรธรรม จต.ชท.
94 เจ้าอธิการคุณากร บ้านผือ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ พระครูปุญญธรรมสุนทร จต.ชท.
95 เจ้าอธิการวราสิน โพธ์ิไชย ท่าอุเทน นครพนม พระครูรัตนโชติวุฒิ จต.ชท.
96 พระครูสมุห์ ชีวา ทรายค า ศรีสงคราม นครพนม พระครูสุวรรณอุดมธรรม จต.ชท.
97 พระปลัด สุภรณ์ นายอน้อย เรณูนคร นครพนม พระครูอนุเขต อัครธรรม จต.ชท.
98 เจ้าอธิการปัญญา โพนแก้ว โพนสวรรค์ นครพนม พระครูสุภัทรปัญญารัตน์ จต.ชท.
99 พระสมุห์ ประภาส ป่าธรรมาราม นาทม นครพนม พระครูประภัศร์ ธรรมมากร จต.ชท.

100 พระครูปลัด สุรัตน์  ธ. ป่ากินรี นาทม นครพนม พระครูสุรัตนากร จต.ชท.
101 พระปลัด ค าตา  ธ. ป่าทรายทอง นาหว้า นครพนม พระครูเสถียรธรรมประจักษ์ จต.ชท.
102 เจ้าอธิการสมาน  ธ. ศรีพัฒนาราม ป่าติ ว ยโสธร พระครูจิตต ปัญญาโสภณ จต.ชท.
103 เจ้าอธิการชาลี เฉลิมชัย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร พระครูวิชัยภัทรคุณ จต.ชท.
104 เจ้าอธิการเพียง อรุณรังษี ดอนตาล มุกดาหาร พระครูอรุณวรรังษี จต.ชท.
105 เจ้าอธิการอารัญ  ธ. ป่าศิลาวิเวก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร พระครูวิเวกธรรมรัต จต.ชท.
106 เจ้าอธิการสุนทร  ธ. ป่าภูเขากวาง ค าชะอี มุกดาหาร พระครูสุนทรโพธิคุณ จต.ชท.
107 เจ้าอธิการสมทรง โสกโตน เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ พระครูวุฒิปัญญาธร จต.ชท.
108 พระมหานนทพร ป.ธ.๔  พธ.บ. ศรีทรงธรรม หนองหาน อุดรธานี พระครูปริยัติธรรมาภิวัฒน์ จร.ชอ.
109 พระมหาโสภณ ป.ธ.๓  พธ.บ. โพธ์ิศรี วังสามหมอ อุดรธานี พระครูสุตคุณาวสัย จร.ชอ.
110 พระมหาปรมัตถพล ป.ธ.๓  พธ.บ. สันติสุขพัฒนา ค าตากล้า สกลนคร พระครูสุตพัฒนวรกิจ จร.ชอ.
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111 พระมหาสุคนธ์ทิพย์  ป.ธ.๓  พธ.บ. ศรีสะอาดบัวบาน บึงโขงหลง บึงกาฬ พระครูสุตปทุมากร จร.ชอ.
112 พระมหาพัชรินทร์ ป.ธ.๓  พธ.ม. สว่างชมพู เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร พระครูสุตวชิราวุธ จร.ชอ.
113 พระมหาสุระศิลป์  ป.ธ.๔  พธ.บ. กุงชัย ลืออ านาจ อ านาจเจริญ พระครูปริยัติชยานุสิฐ จร.ชอ.
114 พระมหาสมคอง  ป.ธ.๔  พธ.บ. หนองโน เสนางคนิคม อ านาจเจริญ พระครูปริยัติปัญญาโกศล จร.ชอ.
115 พระอธิการนิวรณ์ ป่าภูเกิ ง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร พระครูภาวนา ถาวรคุณ จร.ชท.วิ.
116 พระอธิการสุรจิตร วารีศรีสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี พระครูธีรธรรมประยุต จร.ชท.
117 พระอธิการยศกร วิสุทธาวาส กุดจับ อุดรธานี พระครูวิสุทธิกัลยาณวัตร จร.ชท.
118 พระอธิการแสง อรัญญิกาวาส โนนสะอาด อุดรธานี พระครูประโชติคุณาวสัย จร.ชท.
119 พระอธิการหลง สว่างศรีชมภู บ้านดุง อุดรธานี พระครูมงคลปุณณวัฒน์ จร.ชท.
120 พระอธิการหนุน ป่านาพู่ เพ็ญ อุดรธานี พระครูสุจิตตาภิรัต จร.ชท.
121 พระอธิการดาววี โพธ์ิศรีเจริญ สร้างคอม อุดรธานี พระครูวุฒิธรรมสุนทร จร.ชท.
122 พระอธิการสี ประทุมทองวนาราม หนองหาน อุดรธานี พระครูมงคล ปทุมากร จร.ชท.
123 พระอธิการพุดธา สว่างลัฏฐิวัน หนองหาน อุดรธานี พระครูพุทธิ ญาโณภาส จร.ชท.
124 พระอธิการประทีป ชัยเจริญ ไชยวาน อุดรธานี พระครูวุฒิธรรมา นุวัตร จร.ชท.
125 พระอธิการบุญหนัก ศรีดาราม ทุ่งฝน อุดรธานี พระครูอุดรสันติคุณ จร.ชท.
126 พระอธิการถาวร โพธ์ิศรีสว่าง กุมภวาปี อุดรธานี พระครูมงคลโพธิอุดม จร.ชท.
127 พระอธิการสุนทร สว่างหายโศก กุมภวาปี อุดรธานี พระครูอรุณ ธรรมาทร จร.ชท.
128 พระอธิการนเรศ มงคลนิมิตร บ้านผือ อุดรธานี พระครูนิมิตเขมคุณ จร.ชท.
129 พระอธิการประสิทธ์ิ สว่างบรมนิวาส ศรีธาตุ อุดรธานี พระครูนิวาสธรรมากร จร.ชท.
130 พระอธิการผดุง ศรีสว่าง ศรีธาตุ อุดรธานี พระครูประทีปธรรมพินิต จร.ชท.
131 พระอธิการปัดถา โพธ์ิศรี กู่แก้ว อุดรธานี พระครูวิจักษ์วโรปการ จร.ชท.
132 พระอธิการสมเกียรติ   ธ. ป่าถ  าพระเทพนิมิตร กุดจับ อุดรธานี พระครูสุนทร ศีลคุณ จร.ชท.
133 พระอธิการมานิตย์   ธ. โชคชัยสามัคคีธรรม น  าโสม อุดรธานี พระครูอรุณ วุฒิธรรม จร.ชท.
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134 พระอธิการโยธิน   ธ. ป่าบ้านฝาง บ้านดุง อุดรธานี พระครูธรรม ชยาภินันท์ จร.ชท.
135 พระอธิการสมชาย   ธ. ป่าดงบ้านดูน บ้านผือ อุดรธานี พระครูสุวรรณ วโรปมคุณ จร.ชท.
136 พระอธิการกุศล บ่อน  าสถิตย์ เมืองหนองคาย หนองคาย พระครูวาปี ธรรมนิวิฐ จร.ชท.
137 พระอธิการฐานันดร ชัยศรี รัตนวาปี หนองคาย พระครูวาปีชัยสิริ จร.ชท.
138 พระมหาทรงชัย  ป.ธ.๓ ศรีเทพเลิงสดวนาราม ท่าบ่อ หนองคาย พระครูสุตธรรมวิชัย จร.ชท.
139 พระอธิการวิทยา เวฬุวัน ท่าบ่อ หนองคาย พระครูวิรุฬห์ วชิรากร จร.ชท.
140 พระอธิการภานุวัฒน์ เสวยสุขส าราญ ท่าบ่อ หนองคาย พระครูประสิทธิธรรมวุฒิ จร.ชท.
141 พระอธิการบรรเลง นครบาล เมืองเลย เลย พระครูจันท ธรรมาภิบาล จร.ชท.
142 พระอธิการณัฐพนธ์ิ ดอยวิเวก วังสะพุง เลย พระครูวิวิต ธรรมธาดา จร.ชท.
143 พระปลัด ร าลึก ศรีชมช่ืน วังสะพุง เลย พระครูกันต ปุญญาภรณ์ จร.ชท.
144 พระอธิการบุญมา เทพนิมิตวนาราม เอราวัณ เลย พระครูนิมิต วิสารคุณ จร.ชท.
145 พระอธิการกวีพจน์ พุทธสถานภูไผ่ เอราวัณ เลย พระครูเวฬุวัน ธรรมาภรณ์ จร.ชท.
146 พระอธิการเฮือน ธาตุดินแทน นาแห้ว เลย พระครูมงคล เจติยคุณ จร.ชท.
147 พระอธิการอุดร  ธ. ป่ากุสลธโร ภูเรือ เลย พระครูอุดมธรรมธารี จร.ชท.
148 พระอธิการรัตนรัตน์ โพนยางค า เมืองสกลนคร สกลนคร พระครูพิทักษ์จันทาภรณ์ จร.ชท.
149 พระอธิการเยาวราช วัดกุดไห กุดบาก สกลนคร พระครูธรรม จริยาภิวัฒน์ จร.ชท.
150 พระใบฎีกา สยามรัฐ เทพารักษ์ โพนนาแก้ว สกลนคร พระครูเทวธรรมพิทักษ์ จร.ชท.
151 พระอธิการสุขสันต์ บดมาดสามัคคี พรรณานิคม สกลนคร พระครูสุจิต ธรรมวงศ์ จร.ชท.
152 พระอธิการชัยนาถ มหาสมณกิจภาวนา พรรณานิคม สกลนคร พระครูวิชัยสมณกิจจาทร จร.ชท.
153 พระอธิการส าลี ศรีสมพร พังโคน สกลนคร พระครูสุทธิ วราภิรักษ์ จร.ชท.
154 พระอธิการยุทธนา ศรีบุญเรือง วานรนิวาส สกลนคร พระครูเทวธรรมประยุต จร.ชท.
155 พระอธิการวันนี ศรีมงคล วานรนิวาส สกลนคร พระครูมงคล สิทธิวิบูล จร.ชท.
156 พระสมุห์ กุมาร จันตะคาม ส่องดาว สกลนคร พระครูจันทวัชรากร จร.ชท.
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157 พระอธิการทศพล บ้านส่ีแยกบริบูรณ์ อากาศอ านวย สกลนคร พระครูโฆษิตวีรคุณ จร.ชท.
158 พระครูพรหมสร จันทราช  ธ. พุฒาราม สว่างแดนดิน สกลนคร พระครูวิมล จิตตาภรณ์ จร.ชท.
159 พระอธิการสุรชัย  ธ. ป่าโนนตูม วาริชภูมิ สกลนคร พระครูภูมิวารีนุรักษ์ จร.ชท.
160 พระอธิการหวัง ค าไก่แก้วสวรรค์ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู พระครูวิสุทธ์ิ รัตนานุวัตร จร.ชท.
161 พระมหาปิยวาท  ป.ธ.๔ สว่างศรีสมพร ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู พระครูปริยัติปิยคุณ จร.ชท.
162 พระอธิการค าจันทร์ จอมศรีมุณี ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู พระครูอินทบุญญาภรณ์ จร.ชท.
163 พระอธิการสังคม สว่างอ านวยพร ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู พระครูโอภาสจารุวรรณ จร.ชท.
164 พระอธิการสายตา ศรีสะอาด สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู พระครูมนัสฐิติคุณ จร.ชท.
165 พระอธิการสุพรรณ์  ธ. นาสมนึก นาวัง หนองบัวล าภู พระครูสุพรรณโชติวัฒน์ จร.ชท.
166 พระอธิการขจรศักด์ิ  ธ. ป่าโนนตาล นากลาง หนองบัวล าภู พระครูสัตติ จารุวรรณ จร.ชท.
167 พระอธิการพงษ์ภิญโญ  ธ. ป่าโคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวล าภู พระครูศีลธรรมสังวร จร.ชท.
168 พระอธิการโกวิทย์ โนนสง่าเจริญธรรม เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ พระครูสีลธรรมวัตร จร.ชท.
169 พระอธิการผุย โพธ์ิศรีมงคล โซ่พิสัย บึงกาฬ พระครูมงคล ธรรมประพุทธ์ จร.ชท.
170 พระอธิการธีรยุทธ ราษฎร์บูรณะ ศรีวิไล บึงกาฬ พระครูประทีป บูรณานุรักษ์ จร.ชท.
171 พระอธิการบุญเลิศ ใหม่บูรพาสุการาม ปากคาด บึงกาฬ พระครูบูรพาพัฒนาภิรม จร.ชท.
172 พระอธิการสังคมนิยม สว่างศรีสุธรรม บึงโขงหลง บึงกาฬ พระครูสุธรรมประภาต จร.ชท.
173 พระปลัด สินท า  ธ. สามัคคีอุปถัมภ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ พระครูกิตติปัญญานุยุต จร.ชท.
174 พระอธิการแสน  ธ. โนนเค็ง โซ่พิสัย บึงกาฬ พระครูวิจิตรสีลสังวร จร.ชท.
175 พระอธิการค าเฮือง  ธ. ห้วยไม้ซอด ปากคาด บึงกาฬ พระครูบวรโชติคุณ จร.ชท.
176 พระมหาประเสริฐ  ป.ธ.๔ สระบัว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี พระครูปริยัติวราภิมณฑ์ จร.ชท.
177 พระอธิการประนอม หนองตาปู่ วารินช าราบ อุบลราชธานี พระครูวชิรธรรมาวุธ จร.ชท.
178 พระอธิการเอกฤทธ์ิ ห้วยข้าวสารเจริญธรรม วารินช าราบ อุบลราชธานี พระครูปุญญธรรมวิสิฐ จร.ชท.
179 พระอธิการด ารงค์ เก่าหนองบัว เข่ืองใน อุบลราชธานี พระครูมงคลพรหมาจารย์ จร.ชท.
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180 พระอธิการจันทา ป่ามงคลญาณ เข่ืองใน อุบลราชธานี พระครูจันทสีลานุวัฒน์ จร.ชท.
181 พระอธิการบุญเพ็ง ป่านาเหล่า เข่ืองใน อุบลราชธานี พระครูปุณณธรรมเขต จร.ชท.
182 พระอธิการทองเพ็ญ โนนรังใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี พระครูสุวรรณปุณณวัฒน์ จร.ชท.
183 พระอธิการสุธรรม ป่าโพนเพ็ก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี พระครูอรัญ ธรรมกิตติ จร.ชท.
184 พระอธิการกรัณย์พล ศรีสุการาม ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระครูขันติ พลธรรม จร.ชท.
185 พระอธิการสนอง บ้านหนองขุ่น ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระครูวาปีธรรมากร จร.ชท.
186 พระอธิการอภิชาติ วนวาสี ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระครูอุดมธรรมวาสี จร.ชท.
187 พระครูปลัด บรรจง สร้างแก้วเหนือ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี พระครูรัตนจันทวงศ์ จร.ชท.
188 พระอธิการจันทร์ดี เวฬุวัน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี พระครูเวฬุวัน วชิรกิจ จร.ชท.
189 พระอธิการวิเชียร แก้วรังษี ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี พระครูรังษีรัตนาธร จร.ชท.
190 พระอธิการวิรัตน์ บ้านสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี พระครูโอภาสรัตนวัฒน์ จร.ชท.
191 พระอธิการบุญรอด โนนสวน ส าโรง อุบลราชธานี พระครูวิริยปุญญวัฒน์ จร.ชท.
192 พระอธิการเลอศักด์ิ ฝ่ังเพใน นาจะหลวย อุบลราชธานี พระครูอุดมวีรกิจ จร.ชท.
193 พระใบฎีกา ธีระวัฒน์ ร่องคันแยงน้อย โพธ์ิไทร อุบลราชธานี พระครูถิร ปัญญาประสิทธ์ิ จร.ชท.
194 พระอธิการสมศรี นามนใต้ ตาลสุม อุบลราชธานี พระครูสุเขตปัญญากร จร.ชท.
195 พระอธิการพรหมวิเศษ ใหม่นาค า สิรินธร อุบลราชธานี พระครูสุวรรณ นวเขต จร.ชท.
196 พระอธิการเปล่ียน อารีย์ประชาสรรค์ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี พระครูมงคลประชาสรรค์ จร.ชท.
197 พระอธิการมงคล หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี พระครูวาปีโชติวัฒน์ จร.ชท.
198 พระอธิการพันธ์ศรี เท่ียงธรรมวนาราม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี พระครูชินวงศ์วิสิฐ จร.ชท.
199 พระอธิการวิชิต โนนส าราญ นาตาล อุบลราชธานี พระครูเกษมสีลาธร จร.ชท.
200 พระใบฎีกา ทวี บ้านหอย เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ พระครูวิบูล ธรรมาภิบาล จร.ชท.
201 พระอธิการประสิทธ์ิ หนองสาด ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ พระครูวาปี ประสิทธิคุณ จร.ชท.
202 พระอธิการฝ้ัน สุเทพนิมิต อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ พระครูมงคล สุธรรมนิมิต จร.ชท.
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203 พระอธิการพงศ์ศักด์ิ ขี เหล็ก อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ พระครูวุฒิธรรมวงศ์ จร.ชท.
204 พระอธิการสง่า บูรพา กันทรารมย์ ศรีสะเกษ พระครูบูรพา สันติคุณ จร.ชท.
205 พระอธิการชัยรัตน์ บ้านหนามแท่ง (สระพังทอง) กันทรารมย์ ศรีสะเกษ พระครูสุวรรณ สราธิคุณ จร.ชท.
206 พระอธิการธีรวัฒน์ บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ พระครูปทุมธีรธรรม จร.ชท.
207 พระอธิการพยัคฆ์ ป่ามหาราช กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ พระครูนันทวนาภิบาล จร.ชท.
208 พระอธิการจิรวัฒน์ ขุนหาร ขุนหาญ ศรีสะเกษ พระครูพิทักษ์สีลคุณ จร.ชท.
209 พระอธิการไพสินธ์ิ ปราสาทศรี ขุนหาญ ศรีสะเกษ พระครูประภัสร ธรรมานุสิฐ จร.ชท.
210 พระอธิการชิต บ้านสนวน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ พระครูวิชัย ธรรมาภินันท์ จร.ชท.
211 พระอธิการเพียง บ้านหว้า ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ พระครูมงคลธรรมปีติ จร.ชท.
212 พระอธิการส าราญ คูส่ีแจ ไพรบึง ศรีสะเกษ พระครูเกษมญาณคุณ จร.ชท.
213 พระอธิการบุญเกิด ผักไหมใหญ่ ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ พระครูวุฒิปุญญาภรณ์ จร.ชท.
214 พระอธิการพิรุณ โนนสมบูรณ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ พระครูสุจิณอุดมคุณ จร.ชท.
215 พระอธิการสุรักชัย โพธ์ิพระองค์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ พระครูวิริยโพธิกิจ จร.ชท.
216 พระอธิการประเสริฐ บ้านกะวัน น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ พระครูวรธรรมวิจักษ์ จร.ชท.
217 พระอธิการรัศมี หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ พระครูวาปีธีรคุณ จร.ชท.
218 พระอธิการสุวรรณี โนนพยอม พยุห์ ศรีสะเกษ พระครูอินทปัญญาวุฒิ จร.ชท.
219 พระอธิการสุรัตน์ บ้านแดง เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ พระครูสุทธิประภากร จร.ชท.
220 พระอธิการศีลวัตร โคกเจริญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ พระครูสุจิณวัฒนคุณ จร.ชท.
221 พระอธิการนันทบุรมย์  ธ. โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ พระครูศาสนกิจจาทร จร.ชท.
222 พระอธิการอ านวย  ธ. ป่าศรีบัวทอง ศิลาลาด ศรีสะเกษ พระครูกันตธรรมคุณ จร.ชท.
223 พระอธิการบรรพ์  ธ. ป่าเทพนิมิต อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ พระครูวิมลวรกิจจานุยุต จร.ชท.
224 พระอธิการประสิทธ์ิ  ธ. ป่าเมืองน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ พระครูประสิทธิธรรมคุณ จร.ชท.
225 พระปลัด พรสวรรค์ กลาง เมืองนครพนม นครพนม พระครูปัญญาธรรมวิรุฬห์ จร.ชท.
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226 พระอธิการเกิด ศิริโสภาพ เมืองนครพนม นครพนม พระครูมงคล ธรรมรุจิ จร.ชท.
227 พระอธิการนิรัญ ธาตุปุ่น เมืองนครพนม นครพนม พระครูกิตติปุญญาคม จร.ชท.
228 พระอธิการธสิมมา หนองกุดแคน ธาตุพนม นครพนม พระครูวาปี ธรรมาภรณ์ จร.ชท.
229 พระครูสังฆรักษ์ สิรภพ หัวดอน ธาตุพนม นครพนม พระครูศีลาจารธ ารง จร.ชท.
230 พระอธิการยุทธพงค์ โพธ์ิไทร ท่าอุเทน นครพนม พระครูนิโครธ โพธิวงศ์ จร.ชท.
231 พระอธิการอุเบกข์ โพธ์ิสว่าง นาแก นครพนม พระครูประภาสโพธิวัฒน์ จร.ชท.
232 พระอธิการประสิทธ์ิ สว่างแจ้ง นาแก นครพนม พระครูประภาส ปัญญาภิมณฑ์ จร.ชท.
233 พระอธิการสายชล ไตรมิตรประชาราม วังยาง นครพนม พระครูรัตนประชานาถ จร.ชท.
234 พระอธิการนพเดช เจริญศิลป์ บ้านแพง นครพนม พระครูพัฒนจันทสาร จร.ชท.
235 พระอธิการฉลาด สว่างภูมิกาวาส ปลาปาก นครพนม พระครูกันต สีลโกศล จร.ชท.
236 พระอธิการคนองเดช ราษฎร์สวัสด์ิ เรณูนคร นครพนม พระครูโสตถิ วรธรรม จร.ชท.
237 พระใบฎีกา วรวิทย์  ธ. หัวเวียงรังสี ธาตุพนม นครพนม พระครูวรธรรมรังสี จร.ชท.
238 พระอธิการจ าปา ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร พระครูโกศลอุตรกิจ จร.ชท.
239 พระอธิการสุทิน เชียงหวาง เมืองยโสธร ยโสธร พระครูพิสิฐจันทสร จร.ชท.
240 พระอธิการอุทัย สมบูรณ์พัฒนา ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร พระครูอรุณปุณณพัฒน์ จร.ชท.
241 พระอธิการสมหมาย บ้านอาจ มหาชนะชัย ยโสธร พระครูภัทร ธรรมกิตติ จร.ชท.
242 พระอธิการธาณี ดอนผึ ง มหาชนะชัย ยโสธร พระครูอุดมฉันทกิจ จร.ชท.
243 พระครูสังฆรักษ์ ยมนา นาจาน เลิงนกทา ยโสธร พระครูสันตธรรมเขตโสภณ จร.ชท.
244 พระอธิการโยภาว ก าแมด กุดชุม ยโสธร พระครูอัครวรานุวัตร จร.ชท.
245 พระอธิการอุทร โพธิสัตว์ ป่าติ ว ยโสธร พระครูสังวรโพธิธรรม จร.ชท.
246 พระอธิการพุฒ สิงห์ทองเหนือ ทรายมูล ยโสธร พระครูปิยสุวรรณาภรณ์ จร.ชท.
247 พระอธิการสะกิฏ ฟ้าห่วนใต้ ค้อวัง ยโสธร พระครูวิสิฐนภเขต จร.ชท.
248 พระอธิการศุภชัย  ธ. น  าค าใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร พระครูศุภกิจโกศล จร.ชท.



แผน่ที ่12

ท่ี ช่ือ วัด อ ำเภอ จังหวัด รำชทินนำม ช้ัน หมำยเหตุ
249 พระอธิการขวัญชัย  ธ. ป่าเทพสถิต ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร พระครูโสภณ ธรรมาภิวัฒน์ จร.ชท.
250 พระอธิการชัชวาลย์  ธ. อ่างสร้างหินนาโพธ์ิ เลิงนกทา ยโสธร พระครูสุนทรธรรมโชติ จร.ชท.
251 พระอธิการวงค์ ศรีนวนบุปผาราม ค าชะอี มุกดาหาร พระครูจารุวรรณโกศล จร.ชท.
252 พระอธิการอนุพงศ์ โพนไฮพัฒนาราม ดงหลวง มุกดาหาร พระครูอุดมพัฒนกิจ จร.ชท.
253 พระอธิการแก้วทวี พระศรีมหาโพธ์ิ หว้านใหญ่ มุกดาหาร พระครูมหาโพธิธรรมากร จร.ชท.
254 พระอธิการบุญหลาย ธรรมรังษี หนองสูง มุกดาหาร พระครูปุณณธรรมญาณ จร.ชท.
255 พระอธิการย่ิงยศ ศรีมงคล เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ พระครูวิสิฐรัตนมงคล จร.ชท.
256 พระอธิการประสิทธ์ิ ศรีทอง หัวตะพาน อ านาจเจริญ พระครูสุวรรณ ประสิทธิคุณ จร.ชท.
257 พระอธิการสีจันทร์ สงบคารมณ์ พนา อ านาจเจริญ พระครูสันติจิตตาภิรม จร.ชท.
258 พระอธิการเสถียร  ธ. ป่าค าสมบูรณ์ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ พระครูเสถียรปุญญากร จร.ชท.
259 พระใบฎีกา ทินกร ห้วยใคร่ศรัทธาธรรม ผาขาว เลย พระครูโสภิตธรรมวงศ์ รจร.
260 พระมหาชัยยะ  ป.ธ.๕  พธ.บ. โชติรสธรรมากร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ พระครูสิริ ปริยัตยานุวัฒน์ รจร.
261 พระดาวิทย์ ศรีชมภู ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ พระครูสุธรรมวรานุกูล รจร.
262 พระครูใบฎีกา สมศักด์ิ  ธ. ศรีอภัยวัน เมืองเลย เลย พระครูกิตติ วีรโสภณ ผจร.
263 พระครูใบฎีกา ตัน อาวอย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ พระครูกิตติวรานุยุต ผจร.
264 พระครูใบฎีกา รันยา ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ พระครูโกศลภัทรคุณ ผจร.

ส ำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ

**************************



แผน่ที ่13

ท่ี รำชทินนำม วัด อ ำเภอ จังหวัด ช้ัน หมำยเหตุ
265 พระครูอุดมธรรมกิจ  (ขุน) ใหม่ทองสวาง วารินช าราบ อุบลราชธานี ทป.จอ.ชพ.
266 พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุศาสก์  (วิจิตร) ปรือคัน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ทป.จอ.ชพ.
267 พระครูอุดมศาสนธรรม  (น้อย) เหล่าไฮ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ทป.จอ.ชพ.
268 พระครูอุดมกิจจาภรณ์  (อุดร  ป.ธ.๓) เทพสุรินทร์ กุมภวาปี อุดรธานี จอ.ชพ.
269 พระครูอาทรวนกิจ  (คทาธร) ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี จอ.ชพ.
270 พระครูโสภณธรรมคุณากร  (สมนึก)  ธ. ป่าศรีอรุณ รัตนวาปี หนองคาย จอ.ชพ.
271 พระครูกวีธรรมนิเทศก์  (ประยงค์) เอราวัณพัฒนาราม เอราวัณ เลย จอ.ชพ.
272 พระครูบวรธรรมนิวิฐ  (ประมวล  ป.ธ.๔  พธ.บ.) ป่าร่มเย็น นาด้วง เลย จอ.ชพ.
273 พระครูประจักษ์กิจจาทร  (มุนีพงษ์) สระแก้ววารีราม วาริชภูมิ สกลนคร จอ.ชพ.
274 พระครูสันตยาภิวัฒน์  (วสันต์)  ธ. หนองนกกด พังโคน สกลนคร จอ.ชพ.
275 พระครูสุทธิธรรมญาณ  (สัญญา  ป.ธ.๓  ศน.บ.)  ธ. ป่าเทพวิมุต เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ จอ.ชพ.
276 พระครูเวตวันวรกิจ  (จรัส) เวตวันวิทยาราม เดชอุดม อุบลราชธานี จอ.ชพ.
277 พระครูปริยัติธัญญาภรณ์  (กสิณ  ป.ธ.๔) ฉันทาราม กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี จอ.ชพ.
278 พระครูศรีพิพัฒนคุณ  (เพลินจิตร  ป.ธ.๖  พธ.ม.) เรียบปะอาวใต้ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี จอ.ชพ.
279 พระครูศรีโพธาลังการ  (แสวง  ป.ธ.๖  ศษ.ม.) โพธ์ิน้อย ขุนหาญ ศรีสะเกษ จอ.ชพ.
280 พระครูสุจิตโพธาลังการ  (สุรศักด์ิ) บ้านโดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ จอ.ชพ.
281 พระครูสิริรัตนาภรณ์  (จันทร์สี)  ธ. สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ จอ.ชพ.
282 พระครูสุวิมลธรรมสถิต  (สมศรี) หัวบึงทุ่ง ธาตุพนม นครพนม จอ.ชพ.
283 พระครูวิธานธรรมโกวิท  (บรรทาย)  ธ. อูนนา นาหว้า นครพนม จอ.ชพ.
284 พระครูชินธรรมวิมล  (สายตา) นาโป่ง ทรายมูล ยโสธร จอ.ชพ.
285 พระครูมงคลวรวัฒน์  (สวัสด์ิ) เทพมงคล เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ จอ.ชพ.
286 พระครูวิชัยสารคุณ  (หนุน) พุทธโมกพลาราม โพนนาแก้ว สกลนคร ทจอ.ชพ.วิ.

รำยนำมพระสงฆ์ท่ีได้รับกำรเล่ือนช้ันพระสังฆำธิกำร
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ท่ี รำชทินนำม วัด อ ำเภอ จังหวัด ช้ัน หมำยเหตุ
287 พระครูสีลคุณารักษ์  (สาคร) สังฆคณาราม บ้านผือ อุดรธานี ทจอ.ชพ.
288 พระครูปัญญาพัฒนากร  (ประเสริฐ)  ธ. ระฆังทอง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ทจอ.ชพ.
289 พระครูอุดมคุณากร  (เทือง) โพธ์ิชัย วังสะพุง เลย ทป.จอ.ชอ.
290 พระครูวินิตคุณวัฒน์  (ดุสิต) สามขาสันติสุข หนองวัวซอ อุดรธานี จอ.ชอ.
291 พระครูพัฒนถาวรคุณ  (ล าพูน) อาสาพัฒนาราม บ้านดุง อุดรธานี จอ.ชอ.
292 พระครูเกษมธรรมานุรักษ์  (ปัญญา)  ธ. อัมพวัน กู่แก้ว อุดรธานี จอ.ชอ.
293 พระครูสุวรรณรัตนสุนทร  (อุเทน) โพนค า รัตนวาปี หนองคาย จอ.ชอ.
294 พระครูวิมลโพธิสาร  (ลาน) โพธ์ิศรีสมโพธิ เมืองเลย เลย จอ.ชอ.
295 พระครูปริยัติกิจวรวัฒน์  (สมนึก  ป.ธ.๔  พธ.บ.) ศรีบุญเรือง วังสะพุง เลย จอ.ชอ.
296 พระครูโพธิจริยาภิวัฒน์  (บุญเลิศ) ศรีโพธ์ิชัย นาแห้ว เลย จอ.ชอ.
297 พระครูสกลกิตติโสภณ  (สมหมาย) โพธ์ิชัย เมืองสกลนคร สกลนคร จอ.ชอ.
298 พระครูวิมลคุณากร  (จันทร์ดี) เจริญศรี บ้านม่วง สกลนคร จอ.ชอ.
299 พระครูประสิทธ์ิธรรมาภิวัฒน์  (สถิตพงษ์) เซกาเจติยาราม เซกา บึงกาฬ จอ.ชอ.
300 พระครูปิยธรรมสุนทร  (สุบิน)  ธ. ดอนขนุนทอง พรเจริญ บึงกาฬ จอ.ชอ.
301 พระครูวิวัฒน์ธรรมสาร  (บุดดา)  ธ. ป่าดอนกรรม โซ่พิสัย บึงกาฬ จอ.ชอ.
302 พระครูสุทธาจารวัตร  (ชาตรี)  ธ. ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี จอ.ชอ.
303 พระครูโอภาสธรรมโสภณ  (ประภาศ)  ธ. ป่าศิลาเลข เข่ืองใน อุบลราชธานี จอ.ชอ.
304 พระครูภาวนาญาณรังสี   (สุรพงศ์)  ธ. ช่องเม็กธรรมาราม สิรินธร อุบลราชธานี จอ.ชอ.
305 พระครูโสภิตสารธรรม  (ทองค า) สุวรรณาราม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ จอ.ชอ.
306 พระครูอนุกูลธรรมรักษ์  (ประคลอง)  ธ. ภูลังกาใต้ บ้านแพง นครพนม จอ.ชอ.
307 พระครูประภัสรธรรม  (วุฒินันท์) ปลาป่ึง มหาชนะชัย ยโสธร จอ.ชอ.
308 พระครูปัญญาธุราทร  (ทองลี) ป่าอัมพวัน เพ็ญ อุดรธานี ทจอ.ชอ.
309 พระครูประภากรกิตติคุณ  (สุวรรณ) ธาตุด า ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ทจอ.ชอ.
310 พระครูโอภาสธรรมภาณ  (สกล)  ธ. ค ามาประดิษฐ์ หนองหิน เลย ทจอ.ชอ.



แผน่ที ่15

ท่ี รำชทินนำม วัด อ ำเภอ จังหวัด ช้ัน หมำยเหตุ
311 พระครูสิริสราภิวัฒน์  (สมพร  ป.ธ.๕) บูรพา ค าตากล้า สกลนคร ทจอ.ชอ.
312 พระครูสุทธิญาณคุณ  (ประดิษฐ์) ดอนมุย วานรนิวาส สกลนคร ทจอ.ชอ.
313 พระครูวิบูลธรรมประโชติ  (วุฒิ) ศรีมงคล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ทจอ.ชอ.
314 พระครูสุตประภัศรคุณ  (สมบัติ  ป.ธ.๔  พธ.บ.) นาฬิกาวาส เขมราฐ อุบลราชธานี ทจอ.ชอ.
315 พระครูอินทสารวิสุทธ์ิ  (เหล็ก) บ้านก่อ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ทจอ.ชอ.
316 พระครูสุขุมธรรมภาณ  (วิเชียร) ท่าสว่าง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ทจอ.ชอ.
317 พระครูสิริวงศานุวัตร  (วงศ์) ป่าดู่ วังหิน ศรีสะเกษ ทจอ.ชอ.
318 พระครูจินดากัลยาณกิจ  (อภินันท์) จินดาราม น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ทจอ.ชอ.
319 พระครูโกศลพัฒนภิธาน  (ฉลาด) วาปีปุณฑริการาม เมืองนครพนม นครพนม ทจอ.ชอ.
320 พระครูสุตาลังการ  (สมหมาย  ป.ธ.๔) ป่าจันทวนาราม เลิงนกทา ยโสธร ทจอ.ชอ.
321 พระครูโอภาสวีรคุณ  (พัฒนพงษ์) แจ้ง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ทจอ.ชอ.
322 พระครูศิริปุญญกิจ  (อุดร) บรรพตมโนรมย์ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ทจอ.ชอ.
323 พระครูสุวรรณพัฒนโชติ  (ฉลอง) ราษฎร์สามัคคี เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ทจอ.ชอ.
324 พระครูนิคมธรรมนาถ  (ฐิติ) นิคมเกษตร หว้านใหญ่ มุกดาหาร ทจอ.ชอ.
325 พระครูปริยัติธรรมวัฒน์  (จารึก ป.ธ.๔) มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี อุดรธานี ผจล.ชพ.
326 พระครูสกลวรานุกิจ  (สุริยา) พระธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร ผจล.ชพ.
327 พระครูศรีสกลกิจจาภรณ์  (มีชัย  ป.ธ.๖) แจ้งแสงอรุณ เมืองสกลนคร สกลนคร ผจล.ชพ.
328 พระครูวิบูลกิจจารักษ์  (สมบัติ) มหาวนาราม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ผจล.ชพ.
329 พระครูวัชรธรรมโกศล  (บุญเลิศ)  ธ. ชัยมงคล เดชอุดม อุบลราชธานี ทผจล.ชพ.
330 พระครูโพธิธรรมสังวร  (ทองใบ  ป.ธ.๔)  ธ. โพธิสมภรณ์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ผจล.ชอ.
331 พระครูอุดรภาวนาคุณ  (สุรเชษฐ์  ป.ธ.๓  พธ.ด.) หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี ทผจล.ชอ.วิ.
332 พระครูกิตติปริยัติคุณ  (สมเกียรติ) หนองคู น  ายืน อุบลราชธานี ทผจล.ชอ.
333 พระครูสิทธิญาณโสภณ  (สิทธิพงษ์)  ธ. ประชานิมิต อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ทผจล.ชอ.
334 พระครูอาทรสิริธรรม  (ถวิล  ป.ธ.๓) อัมพวันวิทยาราม กุดจับ อุดรธานี รจอ.ชอ.
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335 พระครูโกศลสิริธรรม  (เกียงพล) ศรีบุญเรือง เพ็ญ อุดรธานี รจอ.ชอ.
336 พระครูโพธิวราภิวัฒน์  (ค าผา  ป.ธ.๓) โพธ์ิศรีส าราญ กุมภวาปี อุดรธานี รจอ.ชอ.
337 พระครูอุดรสุนทรเขต  (พิสิฐพล  ป.ธ.๔) โคเขตตาราม น  าโสม อุดรธานี รจอ.ชอ.
338 พระครูวิบูลสุทธิคุณ  (สุวิทย์) ป่าดงยางพรพิบูลย์ พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี รจอ.ชอ.
339 พระครูวาปีสุนทรฉันท์  (สนามชัย) เปงจานเหนือ รัตนวาปี หนองคาย รจอ.ชอ.
340 พระครูวิสุทธิสีลคุณ  (ไพฑูรย์) อัมพวัน ท่าบ่อ หนองคาย รจอ.ชอ.
341 พระครูปิยสีลวิสุทธ์ิ  (สุจริต) ธรรมคุณ ท่าบ่อ หนองคาย รจอ.ชอ.
342 พระครูอมรธรรมานุสิฐ  (บุญเพ็ง) เนรมิตวิปัสสนา ด่านซ้าย เลย รจอ.ชอ.
343 พระครูสิริรัตนาภิราม  (บุญศรี) ศรีแก้ววนาราม เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ รจอ.ชอ.
344 พระครูวิเวกอรัญญคุณ  (เลียง) อรัญญวิเวก เซกา บึงกาฬ รจอ.ชอ.
345 พระครูประทีปธรรมานุยุต  (ประมุข) สังฆธรรมาราม พรเจริญ บึงกาฬ รจอ.ชอ.
346 พระครูสันติสุนทโรบล  (ชายยุติธรรม) จันทร์ทุมมาวาส เดชอุดม อุบลราชธานี รจอ.ชอ.
347 พระครูอุดมปุญฺญาภรณ์  (อภิญญา) ธรรมิกาวาส บุณฑริก อุบลราชธานี รจอ.ชอ.
348 พระครูจารุรัตนคุณ  (ไพบูลย์) ขี เหล็ก น  าขุ่น อุบลราชธานี รจอ.ชอ.
349 พระครูปฏิภาณธรรมาภรณ์  (วิจิตร) นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี รจอ.ชอ.
350 พระครูปริยัติสีลาภรณ์  (บุญทวี  ป.ธ.๓  พธ.บ.) ระกา ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ รจอ.ชอ.
351 พระครูไพโรจน์อินทสาร  (นรินทร์) บ้านขะยูง ภูสิงห์ ศรีสะเกษ รจอ.ชอ.
352 พระครูพิริยธรรมาวุธ  (เชวง) ดงผาทอง วังสามหมอ อุดรธานี ทป.จต.ชอ.
353 พระครูสกลสีลาภรณ์  (คี) อุทการาม ส่องดาว สกลนคร ทป.จต.ชอ.
354 พระครูวิโรจน์ธรรมสุนทร  (ไพโรจน์) เนรมิตวนาราม เมืองยโสธร ยโสธร ทป.จต.ชอ.
355 พระครูภาวนาโพธิวิสุทธ์ิ  (อุทิศ  ป.ธ.๓) โพธ์ิชัยพฤกษ์ เมืองหนองคาย หนองคาย จต.ชอ.วิ.
356 พระครูภาวนาโชติธรรม  (รวมพงษ์) นวติตถาราม โพนพิสัย หนองคาย จต.ชอ.วิ.
357 พระครูสุธรรมรัตนาภรณ์  (สุพจน์) มณีโคตร โพนพิสัย หนองคาย จต.ชอ.วิ.
358 พระครูภาวนาวีรวัตร  (ชัยรัตน์  ป.ธ.๓) โพนทอง ท่าล่ี เลย จต.ชอ.วิ.
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359 พระครูอรัญสารสุนทร  (สงวน) ป่าวิเวกโนนแคน เมืองอุดรธานี อุดรธานี จต.ชอ.
360 พระครูโสภิตสิริธรรม  (ส ารวย) ดอนภู่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี จต.ชอ.
361 พระครูโสภณญาณประยุต  (สุพล) ศรีชมภู โนนสะอาด อุดรธานี จต.ชอ.
362 พระครูสุเมธธรรมกิจ  (หยาด) ป่าศรีเพียปู่ ไชยวาน อุดรธานี จต.ชอ.
363 พระครูอุดมธีรธรรม  (ทศพร  ป.ธ.๔) อุดมอินทราวาส ทุ่งฝน อุดรธานี จต.ชอ.
364 พระครูกิตติคุณสุนทร  (จ ารัส) ศรีแก้ว กุมภวาปี อุดรธานี จต.ชอ.
365 พระครูไพโรจน์ธีราภรณ์  (บุญสร) ใหม่แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี จต.ชอ.
366 พระครูวิชิตชัยโสภณ  (วิชัย) ศรีโสภณ บ้านผือ อุดรธานี จต.ชอ.
367 พระครูโสภณสุตาภรณ์  (ทองสุข  ป.ธ.๓) ดอยสวรรค์ บ้านผือ อุดรธานี จต.ชอ.
368 พระครูปุญญวรากร  (อาคม)  ธ. บ้านยา หนองหาน อุดรธานี จต.ชอ.
369 พระครูปิยสิริธรรม  (สวาสด์ิ  ป.ธ.๓) วาฬุกรมณีทุ่ง เมืองหนองคาย หนองคาย จต.ชอ.
370 พระครูวุฒิปัญญาโสภณ  (บุญชู) ปัจจันตบุรี โพนพิสัย หนองคาย จต.ชอ.
371 พระครูสันตินาคนิวิฐ  (สถิต) ศรีสัตตนาค เมืองเลย เลย จต.ชอ.
372 พระครูพัฒนาวิริยาภรณ์  (ทรงสิทธ์ิ) ศรีวังลานพัฒนาราม ภูกระดึง เลย จต.ชอ.
373 พระครูปริยัติวัฒโนบล  (บุญศรี  ป.ธ.๔) ถ  าดอกบัว หนองหิน เลย จต.ชอ.
374 พระครูโสภณกิจจาภรณ์  (สงวน)  ธ. ป่าโนนสมบูรณ์ วังสะพุง เลย จต.ชอ.
375 พระครูวิชัยธรรมโกศล  (บรรจบ)  ธ. ศรีพนมมาศ เชียงคาน เลย จต.ชอ.
376 พระครูถิรโชติคุณ  (วีระ)  โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร จต.ชอ.
377 พระครูคัมภีรสีลสุนทร  (บัวไล) ศรีสว่าง โคกศรีสุพรรณ สกลนคร จต.ชอ.
378 พระครูวัชรโพธิมงคล  (วิเชียร) ชัยมงคล เต่างอย สกลนคร จต.ชอ.
379 พระครูโอภาสวรรณาภรณ์  (ปริญญา) สว่างจิตร พรรณานิคม สกลนคร จต.ชอ.
380 พระครูสกลปัญญาวุธ  (ชู) ศรีวิลัย สว่างดินแดน สกลนคร จต.ชอ.
381 พระครูปทุมโกศลกิจ  (สมบัติ) กุศลกิจพิทักษ์ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู จต.ชอ.
382 พระครูพิชัยมงคลธรรม  (จ านง) เทพมงคลพิชัย นากลาง หนองบัวล าภู จต.ชอ.
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383 พระครูศีลสารกิติคุณ  (จ าลอง) ศรีสุพลวนาราม เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ จต.ชอ.
384 พระครูภัทรวนาภิรม  (มงคล) ป่าศรีวิไลย์ เซกา บึงกาฬ จต.ชอ.
385 พระครูปิยธรรมวิบูล  (ปรียะ) ราษฎร์บูรณะ บึงโขงหลง บึงกาฬ จต.ชอ.
386 พระครูถิรธรรมสิริ  (จรูญ) ศรีประดู่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี จต.ชอ.
387 พระครูสุวรรณกิจสโมธาน  (ประมวล) จังกาจิตต์ วารินช าราบ อุบลราชธานี จต.ชอ.
388 พระครูอุบลธรรมวิโรจน์  (ไพลบ) ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี จต.ชอ.
389 พระครูภัทรสันติคุณ  (สงบ) ถ  าเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี จต.ชอ.
390 พระครูขันติปรีชากร  (สุรสิทธ์ิ) ธัมมปติฏฐาราม ตระการพืชผล อุบลราชธานี จต.ชอ.
391 พระครูโพธิสิริชินวงศ์  (เชวงศักด์ิ) โพธ์ิศรีเหนือ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี จต.ชอ.
392 พระครูสุภัทรปุณณธาดา  (บุญมา) ป่าห่องเตย เดชอุดม อุบลราชธานี จต.ชอ.
393 พระครูสุธรรมปทุมมาลัย  (ณรงค์) ดงน้อยนาสนาม เขมราฐ อุบลราชธานี จต.ชอ.
394 พระครูมงคลวโรภาส  (ค าผอง) ม่ิงมงคล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี จต.ชอ.
395 พระครูชัยมงคลสาร  (สมชัย) นาโพธ์ิน้อย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี จต.ชอ.
396 พระครูกมลธรรมโชติ  (เก๋ง) โนนหล่อง ส าโรง อุบลราชธานี จต.ชอ.
397 พระครูรัตนสีลคุณ  (สมพร) นานวล ส าโรง อุบลราชธานี จต.ชอ.
398 พระครูอาทรพัฒนานุกูล  (ประยงค์  ป.ธ.๓) ป่าเลา สิรินธร อุบลราชธานี จต.ชอ.
399 พระครูประทีปสุวรรณคุณ  (ทองด า) บ้านค้อ ดอนมดแดง อุบลราชธานี จต.ชอ.
400 พระครูอาทรวิสุทธิมงคล  (สมาน  ป.ธ.๓) บ้านเป้า เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี จต.ชอ.
401 พระครูโสรัจธรรมกิจ  (หนูกาญจน์) สระเมือง นาตาล อุบลราชธานี จต.ชอ.
402 พระครูกิตติปุญญากร  (บุญยืน) ท่าช้างน้อย สว่างวีรวงศ์ อุบลราชธานี จต.ชอ.
403 พระครูสถิตรัตนาภรณ์  (พันธ์) คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ จต.ชอ.
404 พระครูอาภากรสันติคุณ  (อรุณ) ธรรมประชาสันติ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ จต.ชอ.
405 พระครูสันติสุนทโรภาส  (สาย) บ้านกอก ราษีไศล ศรีสะเกษ จต.ชอ.
406 พระครูสุเมธรัตนวิสุทธ์ิ  (สุธี) ทุ่งศรีนวล กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ จต.ชอ.



แผน่ที ่19

ท่ี รำชทินนำม วัด อ ำเภอ จังหวัด ช้ัน หมำยเหตุ
407 พระครูอุดมธรรมวิชัย  (ชัย) ป่าไม้พัฒนา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ จต.ชอ.
408 พระครูสุภัทรกิจจากร  (ชนวิชญ์) หัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ จต.ชอ.
409 พระครูวิสุทธิสีลากร  (เส็ง) ปราสาทเยอใต้ ไพรบึง ศรีสะเกษ จต.ชอ.
410 พระครูพิศาลนคราภิรม  (พิลา) เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ จต.ชอ.
411 พระครูสุจิตธรรมาลังการ  (ประยงค์) โนนค าตื อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ จต.ชอ.
412 พระครูปทุมสิทธิวัฒน์  (ชวลิต) ศรีบัวบาน เมืองนครพนม นครพนม จต.ชอ.
413 พระครูรัตนขันติคุณ  (พลศิริ) กองมณี ท่าอุเทน นครพนม จต.ชอ.
414 พระครูปทีปจันทโรภาส  (ไพรวัลย์  ป.ธ.๓) ท่าดอกแก้วเหนือ ท่าอุเทน นครพนม จต.ชอ.
415 พระครูไพโรจน์โพธาภิรักษ์  (สุรพล) โพธ์ิชัย ศรีสงคราม นครพนม จต.ชอ.
416 พระครูปริยัติรัตนานุยุต  (ประสาน  ป.ธ.๔) สระแก้ว เรณูนคร นครพนม จต.ชอ.
417 พระครูธวัชธรรมกิจ  (มังกร) ศรีธงทอง เมืองยโสธร ยโสธร จต.ชอ.
418 พระครูวิโรจน์สิริธรรม  (เฉลิมศักด์ิ) โชติการาม เลิงนกทา ยโสธร จต.ชอ.
419 พระครูอุดมธรรมสาทร  (พิบูลย์) หนองแข้ ป่าติ ว ยโสธร จต.ชอ.
420 พระครูประโชติจันทรังษี  (จรูญ) ค าแสนสุข นิคมค าสร้อย มุกดาหาร จต.ชอ.
421 พระครูตันติกิจจานุยุต  (เนติ) กลางดงหลวงวนาราม ดงหลวง มุกดาหาร จต.ชอ.
422 พระครูผาสุกิจวรธรรม  (ผล) นาหว้า เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ จต.ชอ.
423 พระครูสุธรรมสารกิจ  (รัตดา) หัวดง หัวตะพาน อ านาจเจริญ จต.ชอ.
424 พระครูวาปีรัตโนภาส  (มานะ) ดงมะยาง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ จต.ชอ.
425 พระครูถิรธรรมสถิต  (เสถียร) โคกสิริ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ จต.ชอ.
426 พระครูพุทธิปัญญาคุณ  (วรวุฒิ) โพธาราม พนา อ านาจเจริญ จต.ชอ.
427 พระครูอุดมวโนภาส  (พะเนียง) ป่าบ้านมืด เมืองอุดรธานี อุดรธานี จต.ชท.
428 พระครูโพธิจันโทภาส  (บรรทม) โพธ์ิศรีสว่าง บ้านดุง อุดรธานี จต.ชท.
429 พระครูวรญาณสิริวัฒน์  (วีระยุทธ) ศรีสมบูรณ์ บ้านดุง อุดรธานี จต.ชท.
430 พระครูอัครธรรมสถิต  (วรวิทย์) อรัญญิกาวาส หนองหาน อุดรธานี จต.ชท.
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431 พระครูสังวรสีลสมาจาร  (ประมวล)  ธ. ป่าสาระวารี บ้านผือ อุดรธานี จต.ชท.
432 พระครูธีรธรรมคุณ  (มงคล)  ธ. สว่างเชิงเขา หนองวัวซอ อุดรธานี จต.ชท.
433 พระครูวิชัยธรรมธัช  (ธง) สุวรรณสาลวัน สระใคร หนองคาย จต.ชท.
434 พระครูนิติสารธรรมคุณ  (ละเอียด)  ธ. ป่าใหม่วังไฮ เฝ้าไร่ หนองคาย จต.ชท.
435 พระครูปิยสมาจาร  (สมศักด์ิ) โพนชัย เชียงคาน เลย จต.ชท.
436 พระครูวุฒิสิริธรรม  (ทองใบ) ศรีภูธร ปากชม เลย จต.ชท.
437 พระครูลัฏฐิวันคุณากร  (เคน) ลัฏฐิวัน ปากชม เลย จต.ชท.
438 พระครูวรวุฒิธรรมานันท์  (วุฒิ) ห้วยน  าริน ภูเรือ เลย จต.ชท.
439 พระครูสกลจันทโชติ  (บุญทอม) พวงชมพู ภูพาน สกลนคร จต.ชท.
440 พระครูคัมภีรวรคุณ  (อัมพร) โนนสวรรค์ อากาศอ านวย สกลนคร จต.ชท.
441 พระครูประภาบุญโชติ  (สุลักษณ์) ศรีบุญเรือง เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู จต.ชท.
442 พระครูอุดมธรรโมภาส  (ดวงศรี) สว่างคงคาราม เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ จต.ชท.
443 พระครูอรัญปัญญาภรณ์  (ประเทือง) ป่าราษฎร์อินทร์แปลง ปากคาด บึงกาฬ จต.ชท.
444 พระครูอินทสังฆกิจ  (บัวลอง) ดู่น้อย เข่ืองใน อุบลราชธานี จต.ชท.
445 พระครูกันตวรรณคุณ  (อนัน) ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี จต.ชท.
446 พระครูโอภาสสิริธรรม  (สุรัตน์) สว่างอารมย์ ตระการพืชผล อุบลราชธานี จต.ชท.
447 พระครูภัทรกิจวิมล  (สมบัติ) สุวรรณาราม บุณฑริก อุบลราชธานี จต.ชท.
448 พระครูวิจิตรสุคันธาภิรม  (ค าหมาย) เวฬุวัน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ จต.ชท.
449 พระครูสารกิจวิจารณ์  (สัญญา) ดวนน้อย ราษีไศล ศรีสะเกษ จต.ชท.
450 พระครูปภาสโพธิวรคุณ  (ศุภกร) ศิริสว่าง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ จต.ชท.
451 พระครูพิศาลพลธรรม  (ทวี) หนองทุ่ม พยุห์ ศรีสะเกษ จต.ชท.
452 พระครูพุฒิสุวรรณคุณ  (สมศักด์ิ) สุวรรณาราม เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ จต.ชท.
453 พระครูวิจิตรสุตาธิคุณ  (ประดิษฐ์) บ้านปฏิรูป ศรีสงคราม นครพนม จต.ชท.
454 พระครูพินิตวรธรรม  (แดง) กุดจอก เมืองยโสธร ยโสธร จต.ชท.
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455 พระครูโพธิเขตศีลคุณ  (กอง) นาโพธ์ิ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร จต.ชท.
456 พระครูวรดิตถ์ศาสนการ  (พิชัย) ท่าช้าง มหาชนะชัย ยโสธร จต.ชท.
457 พระครูสังวรพัฒนกิจ  (ประครอง) กุดหิน กุดชุม ยโสธร จต.ชท.
458 พระครูภาวนาสุตาภรณ์  (ประเทือง  ป.ธ.๓) ป่ามหาชัย ปลาปาก นครพนม จร.ชอ.วิ.
459 พระครูอุดรวิริยกิจ  (สุรพงษ์) วิริยกิจพิศาล กุดจับ อุดรธานี จร.ชอ.
460 พระครูอุดรปัญญารัต  (นวลจันทร์) ดงสว่าง เพ็ญ อุดรธานี จร.ชอ.
461 พระครูอุดมธรรมาภิบาล  (เจียมศักด์ิ) ป่ายาง หนองหาน อุดรธานี จร.ชอ.
462 พระครูมงคลชยาภิวัฒน์  (ทองล้วน) ชัยมงคลสามัคคีธรรม นายูง อุดรธานี จร.ชอ.
463 พระครูประทีปโพธิวัฒน์  (จันทร์) โพธ์ิศรีแก้ว ศรีธาตุ อุดรธานี จร.ชอ.
464 พระครูอุดมปัญญาวิสุทธ์ิ  (อุบล) มัคคราราม ศรีธาตุ อุดรธานี จร.ชอ.
465 พระครูธีรปัญญานุยุต  (ประยุทธ)  ธ. บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี จร.ชอ.
466 พระครูสุจิตชัยวัฒน์  (สมนึก) พระไชยเชษฐาธิราช เมืองหนองคาย หนองคาย จร.ชอ.
467 พระครูมโนรสวนาภิรม  (ทองพูล) สมหมายวนาราม เฝ้าไร่ หนองคาย จร.ชอ.
468 พระครูจันทสารสมณคุณ  (เอียง) โพนศรี ท่าล่ี เลย จร.ชอ.
469 พระครูมัชฌิมวรวุฒิ  (บุญมา) มัชฌิมาราม เอราวัณ เลย จร.ชอ.
470 พระครูสถิตสกลธรรม  (สมเพท) คันธารมย์ สว่างดินแดน สกลนคร จร.ชอ.
471 พระครูวิชาญธรรมานุกร  (ชาญ)  ธ. บ้านดงพัฒนา เมืองสกลนคร สกลนคร จร.ชอ.
472 พระครูปทุมธรรมสโรภาส  (ชาญชัย) ทุ่งสว่างราษฎร์บ ารุง หนองบัวล าภู หนองบัวล าภู จร.ชอ.
473 พระครูพิชัยนันทคุณ  (อุบล) อุทุมพรพิชัย เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู จร.ชอ.
474 พระครูวีรชัยวัฒน์  (ทองนาค) โพธ์ิชัย ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู จร.ชอ.
475 พระครูปัญญาชัยมงคล  (หฤทธ์ิ) ป่าชัยมงคล ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู จร.ชอ.
476 พระครูวีรกิตติสุนทร  (เคน) โนนสวรรค์ นากลาง หนองบัวล าภู จร.ชอ.
477 พระครูคัมภีรวีรวงศ์  (ค าวงศ์) บูรพา โนนสัง หนองบัวล าภู จร.ชอ.
478 พระครูบูรพาภิรักษ์  (ละออ) บูรพา โนนสัง หนองบัวล าภู จร.ชอ.
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479 พระครูพิลาสพิริยคุณ  (อัมพร)  ธ. ป่าน  าโมง สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู จร.ชอ.
480 พระครูสุวิริยธรรมาภรณ์  (เพียรฉันท์) เสรีไทยธรรมทาน เซกา บึงกาฬ จร.ชอ.
481 พระครูสมานมงคลธรรม  (ทราย) ศรีสามัคคีธรรม ศรีวิไล บึงกาฬ จร.ชอ.
482 พระครูโกวิทธรรมานันท์  (คะนอง) สามัคคีธรรม บึงโขงหลง บึงกาฬ จร.ชอ.
483 พระครูสังวรธรรมนิมิต  (สุบิน) ป่าเกษตร วารินช าราบ อุบลราชธานี จร.ชอ.
484 พระครูวาปีรัตนโสภณ  (สุมิต) หนองเซือมใต้ เข่ืองใน อุบลราชธานี จร.ชอ.
485 พระครูอุบลธรรมวิจิตร  (โกศล) ท่าลาด เข่ืองใน อุบลราชธานี จร.ชอ.
486 พระครูสุวรรณวีราภรณ์  (พร) ค าเก่ิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี จร.ชอ.
487 พระครูอรุณวิหารกิจ  (บุญโฮม) อรุณวดี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี จร.ชอ.
488 พระครูเมตตาอุดมกิจ  (ถวิน) ทับไฮ นาจะหลวย อุบลราชธานี จร.ชอ.
489 พระครูวิโรจน์คุณาทร  (ประเทือง) หนองโน ตาลสุม อุบลราชธานี จร.ชอ.
490 พระครูสุธรรมวโรบล  (ค าแดง)  ธ. ป่าหนองเม็ก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี จร.ชอ.
491 พระครูวุฒิธรรมถาวร  (สุข) หัวสะพาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ จร.ชอ.
492 พระครูปัญญาธรโสภณ  (สุภา) บ้านไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ จร.ชอ.
493 พระครูสุคนธ์รัตนสาร  (จ าปี) บ้านแก้ง ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ จร.ชอ.
494 พระครูสีลจันทคุณ  (แสวง) หนองจอก ศิลาลาด ศรีสะเกษ จร.ชอ.
495 พระครูวรธรรมคุณาธาร  (สมศักด์ิ)  ธ. บ้านกุดโง้ง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ จร.ชอ.
496 พระครูวินิตวินัยการ  (ไสว)  ธ. ป่าพงสิม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ จร.ชอ.
497 พระครูถิรธรรมธาดา  (ถาวร) พระยอดเมืองขวาง เมืองนครพนม นครพนม จร.ชอ.
498 พระครูอุดมวรรณคุณ  (ขจร  ป.ธ.๓) สามัคคีธรรม ปลาปาก นครพนม จร.ชอ.
499 พระครูวรเขตกิจโกศล  (กัมปนาท) นาเจริญ เรณูนคร นครพนม จร.ชอ.
500 พระครูสุนทรบุญญารักษ์  (บุญมา) จ าปา นาหว้า นครพนม จร.ชอ.
501 พระครูสันติธรรมวิเวก  (สุเทพ) ดงเย็น กุดชุม ยโสธร จร.ชอ.
502 พระครูวาปีธรรมสถิต  (ณัฐวุฒิ) หนองหว้า กุดชุม ยโสธร จร.ชอ.
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503 พระครูวัฒนถาวรคุณ  (บัวเรียน) ศรีบุญเรือง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ จร.ชอ.
504 พระครูภาวนาสารธรรม  (บุญหลาย)  ธ. ป่าภูมะโรง ชานุมาน อ านาจเจริญ จร.ชอ.
505 พระครูประทีปญาณคุณ  (ทองทัด)  ธ. ป่าโนนทอง นายูง อุดรธานี จร.ชท.
506 พระครูพิศาลปุญญากร  (บรรจง)  ธ. ทุ่งพัฒนา ทุ่งฝน อุดรธานี จร.ชท.
507 พระครูอุดมรัตนาภรณ์  (นครินทร์)  ธ. ป่าทรงธรรม กุมภวาปี อุดรธานี จร.ชท.
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