
ท่ี ช่ือ วัด อ ำเภอ จังหวัด รำชทินนำม ช้ัน หมำยเหตุ
1 พระมหาเมธี  ป.ธ.5 พธ.บ. หาดมูลกระบือ เมืองพิจิตร พิจิตร พระครูสิริ ปริยัตโยดม ทจอ.ชพ.
2 พระมหาประหยัด  ป.ธ.6 กุญชรทรงธรรม วัดโบสถ์ พิษณุโลก พระครูศรีธรรมสาร ทจอ.ชพ.
3 พระมหาธนพล  ป.ธ.6 พธ.บ. แสงดาว ภูเพียง น่าน พระครูศรี นันทบัณฑิต ทจอ.ชพ.
4 พระมหาวารินทร์  ป.ธ.6 สันต้นหม้ือ แม่อาย เชียงใหม่ พระครูศรีพัฒนโกศล ทจอ.ชพ.
5 พระมหาอุดร  ป.ธ.๖  ธ. เจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พระครูสิริธรรมเมธี ทจอ.ชพ.
6 พระมหาบุญมา  ป.ธ.5 โค้งวิไล คลองขลุง ก าแพงเพชร พระครูสิริ วชิราภิวัฒน์ ทจอ.ชอ.
7 พระครูปลัด อุทินเทพ  ธ. ป่าปงสนุก ห้างฉัตร ล าปาง พระครูพรหมเทพ จอ.ชท.
8 พระครูธรรมธร ชัยวิชิต  ป.ธ.๔ พธ.ด. พระธาตุดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พระครูปริยัติ เจติยานุรักษ์ ผจล.ชพ.
9 พระครูปลัดวิมลวัฒน์ รุ่งโรจน์  ศน.บ. พวกช้าง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พระครูวิมล รัตนวัฒน์ ทผจล.ชพ.

10 พระมหาโกสินทร์  ป.ธ.๖ ศน.บ.  ธ. เกาะกลาง ป่าซาง ล าพูน พระครูศรี กิตตยาธิคุณ ทผจล.ชพ.
11 พระมหานพณัช  ป.ธ.4 พธ.บ. พระบาทม่ิงเมือง เมืองแพร่ แพร่ พระครูเกษมนพกิจ ผจล.ชอ.
12 พระครูปลัด ปราโมทย์  ป.ธ.๔ พธ.บ. พระธาตุหริภุญชัย เมืองล าพูน ล าพูน พระครูโสภิต เจติยานุการ ผจล.ชอ.
13 พระอธิการไมตรี  ศน.บ.  ธ. ป่าบึงหล่ม คลองลาน ก าแพงเพชร พระครูวิวัฒนธรรม อุโฆษ ทผจล.ชอ.
14 พระครูสังฆรักษ์ คุณากร  ศน.บ.  ธ. ดอยแยง เมืองน่าน น่าน พระครูคุณากรสุนทรกิจ ทผจล.ชอ.
15 พระมหาเฉลิมพล  ป.ธ.4 สันทราย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พระครูโกศล ปริยัติคุณ ทผจล.ชอ.
16 พระมหาอัมพร ป.ธ.4  พธ.บ. สันคะยอม สันป่าตอง เชียงใหม่ พระครูโชติธรรมบัณฑิต ทผจล.ชอ.
17 พระมหาอาทิตย์  ป.ธ.๕  ธ. ป่ารัชดาราม ป่าซาง ล าพูน พระครูสุธี ธรรมาภิรัต ทผจล.ชอ.
18 พระครูวินัยธร สักชัย  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ พระครูนิวิฐ กิจจานุรักษ์ ผจล.ชท.

บัญชีรำยนำมพระสงฆ์ท่ีเข้ำรับพระรำชทำนสัญญำบัตร พัดยศ และผ้ำไตร
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

ณ  วัดพระธำตุศรีจอมทอง  อ ำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ท่ี  ๗  เมษำยน  ๒๕๖๖  เวลำ  ๑๓.๓๐  น.
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ท่ี ช่ือ วัด อ ำเภอ จังหวัด รำชทินนำม ช้ัน หมำยเหตุ
19 พระครูสังฆรักษ์  บุญลือ  พระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พระครูประทีป รัตนาทร ผจล.ชท.
20 พระสมุห์ อุทัย  พระธาตุแช่แห้ง ภูเพียง น่าน พระครูเมธี รัตนบัณฑิต ผจล.ชท.
21 พระครูปลัด  ณัฐพล  สวนดอก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พระครูพิลาส ธรรมากร ผจล.ชท.
22 พระครูสังฆภารพิชัย อิศรา  พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่ พระครูวิบูลสุวรรณวัฒน์ ผจล.ชท.
23 พระศรีสวรรค์ ราชบูรณะ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พระครูอมรธรรมบัณฑิต ทผจล.ชท.
24 พระครูสังฆ์รักษ์ ศุฎณัฐ  ท่าขัว เมืองล าปาง ล าปาง พระครูโสภณ วีรบัณฑิต ทผจล.ชท.
25 พระมหาอนันต์  ป.ธ.4 พธ.บ. ประชานิมิต วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พระครูปริยัติ พัชรานุกิจ รจอ.ชอ.
26 พระมหาสนอง  ป.ธ.4 พธ.บ. สวนธรรมศรีมงคล ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พระครูปริยัติ พัชรมงคล จต.ชอ.
27 พระมหามีนา  ป.ธ.3 พธ.ม. นางเหลียว เกาะคา ล าปาง พระครูถาวร ปริยัติกิจ จต.ชอ.
28 พระมหาเคน  ป.ธ.3 พธ.บ. สะอาดชัยศรี เชียงดาว เชียงใหม่ พระครูสุตสิริชัยวิสุทธ์ิ จต.ชอ.
29 พระปลัด เอกราช   ธ. แพร่ธรรมาราม เด่นชัย แพร่ พระครูเกษมธรรมญาณ จต.ชท.วิ.
30 พระครูปลัด วันชาติ ภัทรสิทธาราม เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ พระครูนิทัศน์ภัทรสิทธ์ิ จต.ชท.
31 เจ้าอธิการเกษม   คลองลานใต้ หนองบัว นครสวรรค์ พระครูนิทาน ธรรมเกษม จต.ชท.
32 เจ้าอธิการสะอาด   ห้วยวารี หนองบัว นครสวรรค์ พระครูนิสิต สุทธิวารี จต.ชท.
33 เจ้าอธิการทองอินทร์   หลาสะแก ตาคลี นครสวรรค์ พระครูนิรุติโสภณ จต.ชท.
34 เจ้าอธิการธีรพงศ์  สระหลวง แม่วงก์ นครสวรรค์ พระครูนินนาท ธีรพงศ์ จต.ชท.
35 เจ้าอธิการอุดมศักด์ิ  คลองธรรม บรรพตพิสัย นครสวรรค์ พระครูนิพิฐ ธรรมานุยุต จต.ชท.
36 พระสมุห์ บุญเพ็ง   ใหม่ศรีเจริญพร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร พระครูปุญญ วชิรากร จต.ชท.
37 พระใบฎีกา สมชาย  คล้ายภู่ทอง คลองขลุง ก าแพงเพชร พระครูจิรวชิรวงศ์ จต.ชท.
38 พระใบฎีกา  สมเกียรติ   ไพรสวรรค์ ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร พระครูปัญญา วชิรกิตต์ิ จต.ชท.
39 เจ้าอธิการมานพ  ประดาเจ็ดรัง ลานกระบือ ก าแพงเพชร พระครูสัทธา วชิรากร จต.ชท.
40 พระครูพัทธกิจ อาทิตย์   ธ.   แสนสุข ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร พระครูประโพธ ธรรมากร จต.ชท.
41 พระสมุห์ วิรัจ หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร พระครูพิศิษฐ์อรรถรส จต.ชท.
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ท่ี ช่ือ วัด อ ำเภอ จังหวัด รำชทินนำม ช้ัน หมำยเหตุ
42 เจ้าอธิการฐาปนพงศ์  ป.ธ.3 หนองหญ้าปล้อง วชิรบารมี พิจิตร พระครูสุตธรรมพิมล จต.ชท.
43 เจ้าอธิการมัง   ห้วยไคร้ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พระครูถาวร พัชรเขต จต.ชท.
44 พระสมุห์ ไพรศาล ท่ากกแก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พระครูสุภัทร พัชรเขต จต.ชท.
45 เจ้าอธิการไกรสร  ในเรืองศรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พระครูโสภณ พัชโรภาส จต.ชท.
46 พระปลัด ภูชิต  รวมทรัพย์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พระครูวีร พัชรสุนทร จต.ชท.
47 เจ้าอธิการณรงค์ศักด์ิ   ตีบใต้ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พระครูโสภิต พัชรวงศ์ จต.ชท.
48 เจ้าอธิการสามารถ  ใหม่ถ้ าแก้ว ชนแดน เพชรบูรณ์ พระครูรัตนพัชรสาร จต.ชท.
49 เจ้าอธิการชัยณรงค์   ธ. พระธาตุภูผาชัย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พระครูอมรวัชรคุณ จต.ชท.
50 พระสมุห์  มณู  บึงพร้าว วังทอง พิษณุโลก พระครูปิย กิจจาภิมณฑ์ จต.ชท.
51 พระใบฎีกา  วารินท์  วังทองวราราม วังทอง พิษณุโลก พระครูโสภณบุญญาภิรม จต.ชท.
52 เจ้าอธิการค ารณ  เนินสว่าง นครไทย พิษณุโลก พระครูอุดม ฉันทานุสิฐ จต.ชท.
53 พระปลัด  วิรัตน์  ยางเอน เมืองสุโขทัย สุโขทัย พระครูปัญญา วรานุกิจ จต.ชท.
54 พระปลัด สุทธิรภัทร  บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย พระครูพิสิฐภัทราทร จต.ชท.
55 พระครูสมุห์  ธวัชชัย  ใหม่โพธ์ิทอง คีรีมาศ สุโขทัย พระครูถาวรสุวรรณโพธิ จต.ชท.
56 เจ้าอธิการอนุชิต  แม่ทุเลา ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย พระครูไพโรจน์ปัญญาวุฒิ จต.ชท.
57 พระปลัด  ปรีชา  โพธ์ิเต้ีย ฟากท่า อุตรดิตถ์ พระครูประภากรวุฒิกิจ จต.ชท.
58 เจ้าอธิการสมบูรณ์  บ่อเบ้ียวนาราม บ้านโคก อุตรดิตถ์ พระครูพิพิธจันทคุณ จต.ชท.
59 เจ้าอธิการสัมพันธ์  ไผ่สีซอ เมืองตาก ตาก พระครูวีรธรรมประพุธ จต.ชท.
60 เจ้าอธิการแพลน  วังมะกอก บ้านตาก ตาก พระครูอดุลศาสนกิจ จต.ชท.
61 พระปลัด  ชัยภัทร  ศรีปงชัย เมืองล าปาง ล าปาง พระครูภัทรชัยสุนทร จต.ชท.
62 พระปลัด  ระฌานนท์  สบลี เมืองปาน ล าปาง พระครูอนุศาสน์วีรธรรม จต.ชท.
63 พระปลัด  เอกพล  แพะใต้ วังเหนือ ล าปาง พระครูปัญญา พนารักษ์ จต.ชท.
64 พระใบฎีกา ชนาเมธ  ธ. ถ้ าขุมทรัพย์ เกาะคา ล าปาง พระครูเมธีธรรมวงศ์ จต.ชท.
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65 เจ้าอธิการธาร  ม่วงชุม แม่จัน เชียงราย พระครูเกษม อัมพวัน จต.ชท.
66 พระครูสมุห์  เบ็ญ  ป่าคา พาน เชียงราย พระครูอรุณ ธรรมวิจิตร จต.ชท.
67 เจ้าอธิการกิตติศักด์ิ  จ าคาวตอง พาน เชียงราย พระครูปิยธรรมนาถ จต.ชท.
68 เจ้าอธิการอภิชาติ  สบกก เชียงแสน เชียงราย พระครูพิมลธรรมสิทธ์ิ จต.ชท.
69 เจ้าอธิการบุญญาศาสน์  ป่าไผ่ เทิง เชียงราย พระครูสันติเวฬุวัน จต.ชท.
70 เจ้าอธิการเจริญ  เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย พระครูสุวัตถ์ิ ธรรมวิจิตร จต.ชท.
71 เจ้าอธิการสมาน  ธ. ป่าพุทธเมตตา เวียงชัย เชียงราย พระครูภัทรปัญญาคม จต.ชท.
72 พระมหาจ านงค์  ป.ธ.3  ธ. พระธาตุศรีโยนก เชียงแสน เชียงราย พระครูวีรธรรมโสภณ จต.ชท.
73 พระครูใบฎีกา  บุญเล่ือน  ท่ากลอง เมืองพะเยา พะเยา พระครูสุวิมลถาวรคุณ จต.ชท.
74 เจ้าอธิการอัศวิน  ผาลาด เชียงค า พะเยา พระครูโกศลธีรคุณ จต.ชท.
75 เจ้าอธิการค าแสง  ศรีบุญเรือง เชียงค า พะเยา พระครูสุวรรณ บุญโญภาส จต.ชท.
76 เจ้าอธิการธาดาพงษ์  ไชยพฤกษ์ ปง พะเยา พระครูสุธรรม วรธาดา จต.ชท.
77 เจ้าอธิการบุญสม  พระธาตุกู่ต้ัง ปง พะเยา พระครูวีร เจติยารักษ์ จต.ชท.
78 เจ้าอธิการสงกรานต์  ปงสนุก ดอกค าใต้ พะเยา พระครูประโชติ ปัญญาวิสุทธ์ิ จต.ชท.
79 พระใบฎีกา  ใสพล  บ้านธาตุ จุน พะเยา พระครูปิย เจติยารักษ์ จต.ชท.
80 เจ้าอธิการกิตติพัฒน์  พงหัวหาด สูงเม่น แพร่ พระครูสุทธิ กิตติพัฒน์ จต.ชท.
81 พระครูอุทัย  มัทธะ สอง แพร่ พระครูวรพัฒโนทัย จต.ชท.
82 เจ้าอธิการกรพัศ  น้ าพร้าว เด่นชัย แพร่ พระครูปิยธรรมคุณากร จต.ชท.
83 เจ้าอธิการอาณัติ  วังเบอะ วังช้ิน แพร่ พระครูอนุศาสน์บุญญาคม จต.ชท.
84 เจ้าอธิการทวี  หนองบัว นาน้อย น่าน พระครูวาปีปทุมนันท์ จต.ชท.
85 พระปลัด  อาทิตย์  ดวงดี เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พระครูสุนทรพัฒนการ จต.ชท.
86 พระครูปลัด  โกวิท  สารภี สารภี เชียงใหม่ พระครูถาวร พัฒนโกวิท จต.ชท.
87 พระครูใบฎีกา  อานนท์  ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ พระครูธีร ธรรมานนท์ จต.ชท.
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88 พระปลัด  สยาม  หนองบัวไชยมงคล พร้าว เชียงใหม่ พระครูชัยมงคลปทุมรักษ์ จต.ชท.
89 พระใบฎีกา  เสาร์ค า  สะเมิง สะเมิง เชียงใหม่ พระครูธีรธรรมพิสุทธ์ิ จต.ชท.
90 พระปลัด สุชาติ  ห้วยบง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ พระครูพิศิษฏ์พัฒนสาร จต.ชท.
91 พระครูธรรมธร ไกลนาค  ธ. ห้วยไร่ หางดง เชียงใหม่ พระครูวิชาญ ศาสนคุณ จต.ชท.
92 เจ้าอธิการวิชา  ป่าตาล ป่าซาง ล าพูน พระครูสุจิณ ธรรมานุวัตร จต.ชท.
93 พระสมุห์  เฉลิม  ทุ่งแล้ง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน พระครูอนุยุต สิทธิการ จต.ชท.
94 พระมหาสุภัค  ป.ธ.๓ พธ.บ. หนองกระดูกเน้ือ ลาดยาว นครสวรรค์ พระครูนิติสุตากร จร.ชอ.
95 พระปลัด สมเกียรติ ป.ธ.๓ พธ.บ. นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ พระครูนิรมิตสันติคุณ จร.ชอ.
96 พระมหาวีระชาติ  ป.ธ.3 พธ.บ. สันติพลาราม ตะพานหิน พิจิตร พระครูสุตสันติพิมล จร.ชอ.
97 พระครูวินัยธร เทพวัลย์  ป.ธ.3 พธ.บ. ทรายมูล แม่จัน เชียงราย พระครูสุตญาณวิสิฐ จร.ชอ.
98 พระมหาสิทธิพร  ป.ธ.4 พธ.บ. ส าเภา เมืองแพร่ แพร่ พระครูสุเมธ สิทธาภรณ์ จร.ชอ.
99 พระมหาอภิวัฒน์  ป.ธ.๔ ศน.บ. ทุ่งข้ีเสือ สารภี เชียงใหม่ พระครูพิพัฒน์ปริยัตยาภรณ์ จร.ชอ.

100 พระครูปลัด วีระ  ป.ธ.4 พธ.ม. กู่ม่าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ พระครูวรสุตสุนทร จร.ชอ.
101 พระอธิการสมศักด์ิ ป.ธ.4  พธ.บ. สหกรณ์แปลงสอง พร้าว เชียงใหม่ พระครูวิบูลปริยัติการ จร.ชอ.
102 พระมหาสมมิตร  ป.ธ.๔  ศน.บ. ดอนแก้ว เมืองล าพูน ล าพูน พระครูรัตน สุตานุโยค จร.ชอ.
103 พระครูสมุห์ ณรงค์ เทพนิมิตโฆสิตาราม เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ พระครูนิมิตภาวนาโฆสิต จร.ชท.วิ.
104 พระครูใบฎีกา  อ านวย   ไผ่นาเริง ตากฟ้า นครสวรรค์ พระครูนิวิฐภาวนาคุณ จร.ชท.วิ.
105 พระสมุห์  สมชาย  คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ พระครูภาวนากิจจาภิรม จร.ชท.วิ.
106 พระครูวินัยธร ศักด์ิดา  ป.ธ.3 พลอยสังวรนิรันดร์ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ พระครูวิบูลสุตวัฒน์ จร.ชท.วิ.
107 พระอธิการรวง   ดงขุย ชุมแสง นครสวรรค์ พระครูนิปุณ พุทธิญาณ จร.ชท.
108 พระอธิการบุญเกิด   หนองขอน ชุมแสง นครสวรรค์ พระครูนิวาสบุญรังสี จร.ชท.
109 พระอธิการสุวรรณ์   หนองกลอย พยุหะคีรี นครสวรรค์ พระครูนิคมวุฒิคุณ จร.ชท.
110 พระอธิการประทีป   เขาดุม ตาคลี นครสวรรค์ พระครูนิวุตถ์ คีรีรัตน์ จร.ชท.
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111 พระอธิการสังวาลย์   วังแจง ลาดยาว นครสวรรค์ พระครูนิเวศน์มงคลคุณ จร.ชท.
112 พระสมุห์ สมพงษ์   วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ พระครูนิเทศ จิตตาภรณ์ จร.ชท.
113 พระปลัด  ค าพล   เขาล้อ ท่าตะโก นครสวรรค์ พระครูนิพัทธ์ สุทธิคุณ จร.ชท.
114 พระอธิการสุทธา เขาดินศิริวัฒนา ท่าตะโก นครสวรรค์ พระครูนิพันธ์สิริวัฒน์ จร.ชท.
115 พระอธิการรอง   เขากองทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ พระครูนิมมาน ปิยสาร จร.ชท.
116 พระอธิการสิน   พระหน่อธรณินทร์ เก้าเล้ียว นครสวรรค์ พระครูนิทาน วรกิจ จร.ชท.
117 พระสมุห์  วิษณุ   ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ พระครูนิภา พัฒนกิจ จร.ชท.
118 พระปลัด  สาคร   ลานชัยสามัคคี แม่เปิน นครสวรรค์ พระครูนิยุตชัยกิจ จร.ชท.
119 พระปลัด บุญทรง   ธ. ชายธงวราราม ตากฟ้า นครสวรรค์ พระครูถาวรบุญญากร จร.ชท.
120 พระอธิการสีน้ า  ตะเคียนทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร พระครูเกษม ธรรมวัชร์ จร.ชท.
121 พระอธิการค า   ทุ่งแปะธรรมาราม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร พระครูถาวรศีลวัชร์ จร.ชท.
122 พระอธิการสมเด็จ   หนองบง โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร พระครูอรุณ วชิโรภาส จร.ชท.
123 พระใบฎีกา  วิเวก   บึงส าราญใหญ่ ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร พระครูผาสุก วชิรสานต์ิ จร.ชท.
124 พระอธิการบุญรอด   บ้านตอรัง ไทรงาม ก าแพงเพชร พระครูปิย วชิรโสภณ จร.ชท.
125 พระอธิการสนม   หนองกระทุ่ม ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร พระครูสถิต วชิรมงคล จร.ชท.
126 พระอธิการก าพล   เนินส าราญ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร พระครูวรวรรณ วชิรภูษิต จร.ชท.
127 พระอธิการวัน   บึงสามัคคี บึงสามัคคี ก าแพงเพชร พระครูวาปี วชิรธ ารง จร.ชท.
128 พระปลัด เขียน   โพธิบัลลังก์ พรานกระต่าย ก าแพงเพชร พระครูปัญญา วชิรโพธิ จร.ชท.
129 พระอธิการสนธยา ธ. เขารัตนโชติ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร พระครูวิมลรัตนโชติ จร.ชท.
130 พระครูปลัด วีระ   ธ. ถ้ าเขาตะล่อม พรานกระต่าย ก าแพงเพชร พระครูวิโรจนวีรวัฒน์ จร.ชท.
131 พระสมุห์ ทรงสิทธ์ิ หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร พระครูพิศาลปัญญาศาสน์ จร.ชท.
132 พระอธิการสมทรง   ดานน้อย โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พระครูโพธิ ธรรมานุศาสน์ จร.ชท.
133 พระอธิการทองสด   เนินพะยอม โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พระครูวิลาส โพธิคุณ จร.ชท.
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134 พระปลัด ชาตรี ห้วยยาวราษฎร์บ ารุง โพทะเล พิจิตร พระครูพินิตสัทธาธิคุณ จร.ชท.
135 พระอธิการมลเทียน   ทุ่งทอง บึงนาราง พิจิตร พระครูพิสุทธ์ิสุวรรณเขต จร.ชท.
136 พระอธิการยงยศ   คลองทองหลาง ตะพานหิน พิจิตร พระครูพิเศษปัญญากร จร.ชท.
137 พระอธิการบุญส่ง   หนองสะเดา บางมูลนาก พิจิตร พระครูพิธานบุญรัต จร.ชท.
138 พระอธิการธนิต   ตะกรุดไร ดงเจริญ พิจิตร พระครูพิรุฬห์ธรรมสาร จร.ชท.
139 พระอธิการวิชัย   เนินม่วงรัตนาราม ทับคล้อ พิจิตร พระครูพินิจ มงคลคุณ จร.ชท.
140 พระอธิการวงศ์แก้ว  ศรีบุญเรือง หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พระครูรัตน พัชรพงศ์ จร.ชท.
141 พระอธิการสุวรรณ  วังอ่าง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พระครูจันท พัชราภิมณฑ์ จร.ชท.
142 พระใบฎีกา  ผล   หนองมะค่า บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พระครูวาปี พัชรประสิทธ์ิ จร.ชท.
143 พระครูสังฆรักษ์  ธง   โคกรังน้อย ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พระครูวีรพัชรทัต จร.ชท.
144 พระอธิการทองแดง  ปัญจขันธ์ วังโป่ง เพชรบูรณ์ พระครูสุวรรณพัชรกิตต์ิ จร.ชท.
145 พระอธิการเสมียน   ศรีสมพร น้ าหนาว เพชรบูรณ์ พระครูสุธรรมพัชรทัต จร.ชท.
146 พระอธิการสมจิตร   ธ. ป่าเนินมะค่า ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พระครูสุนทร วัชราภรณ์ จร.ชท.
147 พระครูสมุห์  สุวรรณ  ไก่เข่ีย เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พระครูสังวร ธรรมวัตร จร.ชท.
148 พระอธิการอ่อน  ดอนอภัย บางระก า พิษณุโลก พระครูพิสุทธ์ิ ปุญโญภาส จร.ชท.
149 พระอธิการไพฑูรย์  สนามไชย พรหมพิราม พิษณุโลก พระครูสุวิธานชัยวัฒน์ จร.ชท.
150 พระอธิการธนู  กรับพวงใต้ พรหมพิราม พิษณุโลก พระครูประภัศร์ ธรรมรักขิต จร.ชท.
151 พระอธิการภาษา  ใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม นครไทย พิษณุโลก พระครูพิพิธธรรมคุณ จร.ชท.
152 พระอธิการบุญช่วย  ทุ่งพระ เนินมะปราง พิษณุโลก พระครูมนูญ สุทธิวัตร จร.ชท.
153 พระอธิการประสาท  สันหีบ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย พระครูพิศาล ถิรคุณ จร.ชท.
154 พระปลัด  ฤทธิรงค์  วังไฟไหม้ ศรีส าโรง สุโขทัย พระครูวิบูลวีรวัตร จร.ชท.
155 พระอธิการประดิษฐ์  กรงทอง สวรรคโลก สุโขทัย พระครูวิรุฬห์ประภากร จร.ชท.
156 พระครูสมุห์  คนอง  บุ่งวังง้ิว เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ พระครูพิมลปิยกิจ จร.ชท.
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157 พระปลัด  อ านาจ  กุฏิพระฤาษีทรงธรรม ลับแล อุตรดิตถ์ พระครูนิวิฐ เขมารักษ์ จร.ชท.
158 พระอธิการวิศรุต  ไผ่ลูกช้าง ตรอน อุตรดิตถ์ พระครูพิทักษ์สังวรคุณ จร.ชท.
159 พระอธิการสมชาย  หาดก าแพง พิชัย อุตรดิตถ์ พระครูประคุณ ธรรโมภาส จร.ชท.
160 พระครูวินัยธร  จิต  โรงม้า พิชัย อุตรดิตถ์ พระครูประภาต จิตตานุยุต จร.ชท.
161 พระอธิการเงิน  ภูเงินวนาราม น้ าปาด อุตรดิตถ์ พระครูพิสุทธ์ิ หิรัญญากร จร.ชท.
162 พระอธิการเสด็จ  ลานสอ เมืองตาก ตาก พระครูพิสุทธ์ิ ธรรมาภิรัต จร.ชท.
163 พระอธิการเอนก  ดงซ่อม วังเจ้า ตาก พระครูพิทักษ์ สันติคุณ จร.ชท.
164 พระมหาบุญเชิด  ป.ธ.๓ ป่าหนองยางตก สามเงา ตาก พระครูนิวิฐสุตาภิรม จร.ชท.
165 พระอธิการส าราญ  ใหม่ค ามา แม่สอด ตาก พระครูนิคมปัญญาวุฒิ จร.ชท.
166 พระอธิการสวัสด์ิ  เจดีย์โคะ แม่สอด ตาก พระครูวิสุทธ์ิสุวรรณากร จร.ชท.
167 พระอธิการสุทธิพร  รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก พระครูสุนทร สุทธิวัตร จร.ชท.
168 พระครูวอ  ม่อนพระยาแช่ เมืองล าปาง ล าปาง พระครูประภาส สารธรรม จร.ชท.
169 พระอธิการบุญเลิศ  ทับหมาก เมืองล าปาง ล าปาง พระครูโอภาส ปุญญประสิทธ์ิ จร.ชท.
170 พระครูสังฆรักษ์ กฤษฎา  สบเมาะ แม่เมาะ ล าปาง พระครูกิตติ ศีลวิสุทธ์ิ จร.ชท.
171 พระอธิการจารุวัฒน์  บ้านไฮ แจ้ห่ม ล าปาง พระครูอนุสิฐธรรโมภาส จร.ชท.
172 พระอธิการสมศักด์ิ  ดอนมูล ห้างฉัตร ล าปาง พระครูธีรการโกวิท จร.ชท.
173 พระอธิการธรรมนูญ  ทุ่งเกวียน ห้างฉัตร ล าปาง พระครูพิสิฐ สมาธิคุณ จร.ชท.
174 พระอธิการ พรหมพิพรรธน์  นาคตหลวง แม่ทะ ล าปาง พระครูธีรธรรมพิพัฒน์ จร.ชท.
175 พระอธิการบุญสา  สันดอนแก้ว แม่ทะ ล าปาง พระครูไพศาลสารสิทธ์ิ จร.ชท.
176 พระอธิการศรีนวล  นาก๋ิมเหนือ เกาะคา ล าปาง พระครูสุธรรม วีรสุนทร จร.ชท.
177 พระอธิการยศ  แม่ผ้ึง เสริมงาม ล าปาง พระครูมงคล กิตติรักษ์ จร.ชท.
178 พระอธิการก าธร  บ้านแหง งาว ล าปาง พระครูโกศลสุนทรกิจ จร.ชท.
179 พระอธิการไสว  แม่แสลม เถิน ล าปาง พระครูถาวร คุณาภิรักษ์ จร.ชท.
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180 พระปลัด ทนงศักด์ิ  นาไม้แดง สบปราบ ล าปาง พระครูโกศลสุนทรวัฒน์ จร.ชท.
181 พระอธิการสุพจน์  ธ. รัตนคูหา แม่เมาะ ล าปาง พระครูสุวัจนรัตนาภรณ์ จร.ชท.
182 พระอธิการสนอง  ดอยเขาควาย เมืองเชียงราย เชียงราย พระครูสุมน เจติยารักษ์ จร.ชท.
183 พระอธิการช านาญ  ร่องธาร เมืองเชียงราย เชียงราย พระครูประคุณศีลพิพัฒน์ จร.ชท.
184 พระอธิการสนิท  ปางลาว เมืองเชียงราย เชียงราย พระครูไพจิต ธรรมาวุธ จร.ชท.
185 พระปลัด  บรรเลง  พระธาตุดอยตุง แม่สาย เชียงราย พระครูกิตติเจติยานุกูล จร.ชท.
186 พระอธิการจิตติชัย  ดอนไชย เทิง เชียงราย พระครูโสภิต ชัยสาร จร.ชท.
187 พระอธิการอภินันท์  แม่ขะจาน เวียงป่าเป้า เชียงราย พระครูวิมล นันทสิทธ์ิ จร.ชท.
188 พระสมุห์  สง่า  หนองบัวสรวย แม่สรวย เชียงราย พระครูวิศาลขันตยาธร จร.ชท.
189 พระอธิการสมชาย  สันกู่ ป่าแดด เชียงราย พระครูอมรสุทธิวงศ์ จร.ชท.
190 พระอธิการศุภฤกษ์  ศรีเวียง เวียงชัย เชียงราย พระครูสุเมธ บุรารักษ์ จร.ชท.
191 พระครูสมุห์ เด่นชัย  ป่ารวก แม่ลาว เชียงราย พระครูนิมิต สังฆการ จร.ชท.
192 พระอธิการศรีนวล  หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย พระครูเมตตาสัทธานุกิจ จร.ชท.
193 พระครูใบฎีกา  ศรีวรณ์  ห้วยสัก ขุนตาล เชียงราย พระครูกิตติวรพินิต จร.ชท.
194 พระอธิการ เฉลิมณญาญ  บ้านดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย พระครูสุวรรณ วรสถิต จร.ชท.
195 พระอธิการสามอ๊ิบ  ปงสนุก ดอยหลวง เชียงราย พระครูปราโมชวิหารกิจ จร.ชท.
196 พระอธิการภาณุ  ดอนมูล แม่ฟ้าหลวง เชียงราย พระครูวิสุทธ์ิ จันทวงศ์ จร.ชท.
197 พระครูวินัยธร สมพร  ธ. ปฐมพุทธาราม เมืองเชียงราย เชียงราย พระครูวิจิตรปัญญาวัชร จร.ชท.
198 พระอธิการอภิสิทธ์ิ  ธ. ศรีสว่างวัฒนา ดอยหลวง เชียงราย พระครูสิทธิปัญญาวัฒน์ จร.ชท.
199 พระปลัด บุญศรี  บ้านง้ิว เมืองพะเยา พะเยา พระครูพิจิตรคุณาธาร จร.ชท.
200 พระอธิการต๋อย  ดอนไชย ภูซาง พะเยา พระครูปัญญา วชิราธร จร.ชท.
201 พระอธิการเจริญ  ป่าแฝกเหนือ แม่ใจ พะเยา พระครูจารุ ธรรมโชติ จร.ชท.
202 พระครูปลัด โกมล  ธ. ป่าห้วยดอกอูน ภูกามยาว พะเยา พระครูกมลธรรมฐิติ จร.ชท.
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203 พระครูบุญยงค์  อ้อยหลวง ร้องกวาง แพร่ พระครูถิรสารคุณ จร.ชท.
204 พระอธิการมลตรี  แม่จอก ลอง แพร่ พระครูสุทนต์พัฒนกิจ จร.ชท.
205 พระใบฎีกา  การะเวก  พรหมสวรรค์ ลอง แพร่ พระครูปัญญาพลวัฒน์ จร.ชท.
206 พระอธิการธนพล  สลกธรรมาราม วังช้ิน แพร่ พระครูสุธรรม วรวัฒน์ จร.ชท.
207 พระครูสาคร  สะเลียม หนองม่วงไข่ แพร่ พระครูสุนทร ธรรมคุปต์ จร.ชท.
208 พระอธิการเกรียงศักด์ิ  ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน พระครูกิตติ นันทโกศล จร.ชท.
209 พระปลัด  อนุรักษ์  นวราษฎร์ เมืองน่าน น่าน พระครูวิสุทธ์ิธรรมนันท์ จร.ชท.
210 พระปลัด  กิตติธัช  ง้ิวงาม เวียงสา น่าน พระครูโสภณ นันทวิสิฐ จร.ชท.
211 พระอธิการนิยม  ดอนสถาน ปัว น่าน พระครูสถิตวรนันท์ จร.ชท.
212 พระอธิการวัชระ  สุขศรี ทุ่งช้าง น่าน พระครูสถาพรนันทวัชร์ จร.ชท.
213 พระครูสังฆรักษ์  รักชาติ  น้ าไคร้ ท่าวังผา น่าน พระครูนันทธรรมศาสก์ จร.ชท.
214 พระปลัด  เสมอ  ประดิษฐ์ เชียงกลาง น่าน พระครูประดิษฐ์นันทวัตร จร.ชท.
215 พระสมุห์  กิตตินันท์  ดอนมูล นาหม่ืน น่าน พระครูผาสุกนันทกิตต์ิ จร.ชท.
216 พระอธิการศราวุธ  สันกลางเหนือ สันก าแพง เชียงใหม่ พระครูสุนทรกิจจาภิรม จร.ชท.
217 พระอธิการวัชระพล  ต้นเปา สันก าแพง เชียงใหม่ พระครูถิรธรรมวัชร์ จร.ชท.
218 พระครูสมุห์  ประดิษฐ์  ชัยประดิษฐ์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ พระครูชัยประดิษฐ์ โสภณ จร.ชท.
219 พระใบฎีกา  ชาญณรงค์  ทุ่งหม่ืนน้อย สันทราย เชียงใหม่ พระครูจันทสรการ จร.ชท.
220 พระอธิการเกษม  สันหลวง สันทราย เชียงใหม่ พระครูสังวรเขมกิจ จร.ชท.
221 พระสมุห์  ฐิติกร  หัวดง แม่ริม เชียงใหม่ พระครูสถิตรัตนวงศ์ จร.ชท.
222 พระใบฎีกา  เจริญศักด์ิ  ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ พระครูสุภัทรรัตนากร จร.ชท.
223 พระครูวินัยธร  พรชัย  เทพนิมิตนันทาราม แม่แตง เชียงใหม่ พระครูนิมิต นันทคุณ จร.ชท.
224 พระปลัด  สวัสด์ิ  ดับภัย เชียงดาว เชียงใหม่ พระครูโสตถิ กิจวิธาน จร.ชท.
225 พระอธิการธนาพล  ล้องอ้อ ฝาง เชียงใหม่ พระครูสุภัทรปุญญากร จร.ชท.



แผน่ที ่11

ท่ี ช่ือ วัด อ ำเภอ จังหวัด รำชทินนำม ช้ัน หมำยเหตุ
226 พระสมุห์ นิกร  ห้วยโจ้ ฝาง เชียงใหม่ พระครูสุมน สังวราภิรม จร.ชท.
227 พระอธิการสิทธิศักด์ิ  คีรีเขต หางดง เชียงใหม่ พระครูคีรีเขตสิทธิการ จร.ชท.
228 พระอธิการอนันต์  ป่าลาน สันป่าตอง เชียงใหม่ พระครูมานิตรัตนคุณ จร.ชท.
229 พระครูปลัด ศิวภัช  ป.ธ.๓ ป่าง้ิว สันป่าตอง เชียงใหม่ พระครูภัทรญาณ วิโรจน์ จร.ชท.
230 พระอธิการค าจันทร์  จอมแจ้ง แม่วาง เชียงใหม่ พระครูอรุณ สุวรรโณภาส จร.ชท.
231 พระอธิการคมกริช  ท่าศาลา จอมทอง เชียงใหม่ พระครูนิวิฐ สีลาภรณ์ จร.ชท.
232 พระอธิการจีรเดช  ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ พระครูวิภัชบุญสาร จร.ชท.
233 พระอธิการสุธรรม  ก่ิวลม ฮอด เชียงใหม่ พระครูพิมลสุขวัฒน์ จร.ชท.
234 พระสมุห์  ทนงเดช  จอมแจ้ง อมก๋อย เชียงใหม่ พระครูวิรุฬห์ ธรรมานันท์ จร.ชท.
235 พระอธิการณธนพงศ์  ธ. กู่เบ้ีย พร้าว เชียงใหม่ พระครูขจิตปุญญโสภณ จร.ชท.
236 พระครูใบฎีกา พรพจน์  ธ. บ่อสร้าง ไชยปราการ เชียงใหม่ พระครูสุนทร ธรรมสถิต จร.ชท.
237 พระอธิการสมพงษ์  สันคะยอม เมืองล าพูน ล าพูน พระครูสถิตวรวุฒิ จร.ชท.
238 พระครูสมุห์  สุทธกานต์  สุวรรณาราม เมืองล าพูน ล าพูน พระครูสุวรรณปัญญาพิสุทธ์ิ จร.ชท.
239 พระครูปลัด  ทนง  โบสถ์น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน พระครูวิโรจน์ ชยาภรณ์ จร.ชท.
240 พระอธิการลือชัย  หล่ายแก้ว บ้านโฮ่ง ล าพูน พระครูสุนทร รัตนาภิวัฒน์ จร.ชท.
241 พระอธิการต๊ิบ  นาทราย ล้ี ล าพูน พระครูประโชติธรรมวิสิฐ จร.ชท.
242 พระอธิการวินัย  พระธาตุศรีชัยวงศา ล้ี ล าพูน พระครูโฆษิตชัยวงศ์ จร.ชท.
243 พระอธิการไพฑูรย์  ทาดอยคร่ัง แม่ทา ล าพูน พระครูสถิต พัฒนโสภณ จร.ชท.
244 พระอธิการกฤษดา  ป่ายาง บ้านธิ ล าพูน พระครูสุเมธธรรมวัฒน์ จร.ชท.
245 พระปลัด  พล  เวียงหนองล่อง เวียงหนองล่อง ล าพูน พระครูจิรบุญโชติ จร.ชท.
246 พระครูอภิวัฒน์  ทุ่งโป่ง ปาย แม่ฮ่องสอน พระครูอนุวัตรอินทคุณ จร.ชท.
247 พระมหาประสงค์  ป.ธ.3 พธ.ม. ศรีฐานปิยาราม หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พระครูสุตพัชรกิจ รจร.
248 พระใบฎีกา  สุทศ  สระไม้แดง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พระครูประภัศร์วรานุกิจ รจร.
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249 พระปลัด  สิทธา  ปลักแรด บางระก า พิษณุโลก พระครูประภาตจันทสาร รจร.
250 พระสุมห์  อ านวย  ราษฎร์เจริญ บางกระทุ่ม พิษณุโลก พระครูวิธาน วรานุวัตร รจร.
251 พระปลัด วีระเดช ป่าซาง พาน เชียงราย พระครูปุญญวีราทร รจร.
252 พระปิยะราช  วิเชตร์มณี แม่สาย เชียงราย พระครูโสภณจิตตานุโยค รจร.
253 พระสมุห์ เรืองฤทธ์ิ  ป.ธ.๓ พธ.บ. ไชยสถาน เชียงแสน เชียงราย พระครูไพบูลธรรมาภรณ์ รจร.
254 พระปลัด  กันทวี  ป่าฝาง ภูกามยาว พะเยา พระครูพิพัฒน์ ศาสนบัณฑิต รจร.
255 พระใบฎีกา  อินสม  ท้าวบุญเรือง หางดง เชียงใหม่ พระครูประภาตบุญโชติ รจร.
256 พระสมุห์  แสงดี  ทุ่งข้าวหาง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน พระครูสาธุกิจโจภาส รจร.
257 พระอนุลักษ์   เทพสิทธิการาม สามง่าม พิจิตร พระครูพิจารณ์พัฒนกิจ ผจร.
258 พระใบฎีกา อยู่ ราษฎร์ศรัทธา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พระครูปัญญาพัชรสถิต ผจร.
259 พระครูสังฆรักษ์ สุริโย  จันทร์ตะวันออก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พระครูสถิตกิจจานุยุต ผจร.
260 พระปลัด  มลฑล  สังฆาราม บ้านด่านลานหอย สุโขทัย พระครูพิสุทธ์ิสังฆการ ผจร.
261 พระปลัด  สะอาด  มงคลคีรีเขต ท่าสองยาง ตาก พระครูประภัศร์ กิจจานุกูล ผจร.
262 พระครูสังฆรักษ์ วชิระ  หลวงราชสัณฐาน เมืองพะเยา พะเยา พระครูปัญญา วชิรานุรักษ์ ผจร.
263 พระครูวินัยธร สมคิด  เชียงหม้ัน ภูกามยาว พะเยา พระครูประดิษฐ์สุเมธวัตร ผจร.
264 พระสมาน  ธ. ถ้ าบุญนาค เชียงค า พะเยา พระครูอนุกูลกิจจาทร ผจร.
265 พระสมุห์  ไวพจน์  ท่าข้าม แม่แตง เชียงใหม่ พระครูโสภิต พัฒนกิตต์ิ ผจร.
266 พระสมุห์  วิเชียร  ประถมการาม ดอยเต่า เชียงใหม่ พระครูวัชรบุญญาภรณ์ ผจร.
267 พระปลัด  สุรเดช  พระธาตุดอยกองมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน พระครูอนุชิตกิจจานุกูล ผจร.

****************************
ส ำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
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268 พระครูปริยัติธรรมาภิสิฐ  (สุวรรณ  ป.ธ.๔  พธ.บ.) ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร สุโขทัย จล.ชอ.
269 พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล  (จรูญ) วังกระสูบ บึงนาราง พิจิตร ทป.จอ.ชพ.
270 พระครูอินทญาณรังษี  (มา) พุทธนิมิตร จอมทอง เชียงใหม่ ทป.จอ.ชพ.
271 พระครูมงคลเทพ  (อมร)  ธ. เทพมงคลปานสาราม ตาคลี นครสวรรค์ จอ.ชพ.
272 พระครูอมรวชิรคุณ  (มานัส) อมฤต โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร จอ.ชพ.
273 พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต  (สมบุญ) ทะนง โพทะเล พิจิตร จอ.ชพ.
274 พระครูพิบูลธรรมวงศ์  (เสนาะ) บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก จอ.ชพ.
275 พระครูวิสิฐวรนารถ  (ทองอินทร์) ดงชัย เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย จอ.ชพ.
276 พระครูสิริธรรมนิวิฐ  (ทองเย็น) ศรีบุญเรือง เมืองเชียงราย เชียงราย จอ.ชพ.
277 พระครูสุธีปัญญากร  (เทวินทะ  ป.ธ.๖  พธ.บ.) เปา นาน้อย น่าน จอ.ชพ.
278 พระครูสุทินนันทธรรม  (สัมฤทธ์ิ) ภูเก็ต ปัว น่าน จอ.ชพ.
279 พระครูวิสุทธ์ิปัญญาธร  (ศรี) นาคา แม่จริม น่าน จอ.ชพ.
280 พระครูวิธานธรรมโสภณ  (ค าอ้าย) แม่อายหลวง แม่อาย เชียงใหม่ จอ.ชพ.
281 พระครูธรรมวารีนุรักษ์  (ค าหล้า)  ธ. ป่าน้ าริน แม่ริม เชียงใหม่ จอ.ชพ.
282 พระครูจิรวัฒนโสภณ  (ชวลิต  ป.ธ.๔) ช่ำงฆ้อง เมืองล ำพูน ล ำพูน จอ.ชพ.
283 พระครูวิภัชกิตติสาร  (มงคล) ศรีเบญจคาลัย ทับคล้อ พิจิตร ทจอ.ชพ.
284 พระครูวิบูลธรรมจารี  (อรรฆพร)  ธ. เฉลียงลับ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ทจอ.ชพ.
285 พระครูวิบูลธรรมโชติ  (บุญสม) สามเรือน บางกระทุ่ม พิษณุโลก ทป.จอ.ชอ.
286 พระครูโสภณจิตการ  (สมจิตร) วังขอน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ทป.จอ.ชอ.
287 พระครูวิมลธรรมานุยุต  (ประสิทธ์ิ) มหาธาตุ พิชัย อุตรดิตถ์ ทป.จอ.ชอ.
288 พระครูพิศิษฏ์พิพิธการ  (บุญป๋ัน) ข่วงสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทป.จอ.ชอ.

รำยนำมพระสงฆ์ท่ีได้รับกำรเล่ือนช้ันพระสังฆำธิกำร
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289 พระครูรัตนชัยธรรม  (ชัยรัตน์) เมืองสารทหลวง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทป.จอ.ชอ.
290 พระครูสังวรประภัศร์  (ค าปัน) พระธาตุดอยแก้ว ฝาง เชียงใหม่ ทป.จอ.ชอ.
291 พระครูสุนทรธรรมโกศล  (ดวงดี  ป.ธ.๔) พระสิงห์เค่ิง เมืองล าพูน ล าพูน ทป.จอ.ชอ.
292 พระครูปริยัติวชิราทร  (สอน  ป.ธ.๔  พธ.บ.) คูยาง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร จอ.ชอ.
293 พระครูอุดมวชิรกิตต์ิ  (เย่ียม) หนองเต่าทอง คลองขลุง ก าแพงเพชร จอ.ชอ.
294 พระครูพิพัฒน์สิริมงคล  (สนอง) ทับปรูพัฒนาราม ตะพานหิน พิจิตร จอ.ชอ.
295 พระครูสุวิมลชัยคุณ  (มนู) ช่างเหล็ก วัดโบสถ์ พิษณุโลก จอ.ชอ.
296 พระครูสุเมธพัฒโนทัย  (สุรวิทย์  ป.ธ.๓  พธ.บ.) ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย สุโขทัย จอ.ชอ.
297 พระครูสุคันธศีลคุณ  (ทอน) สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย จอ.ชอ.
298 พระครูโสภิตธรรมสุนทร  (จรัญ  ป.ธ.๓) คลองเขนง ศรีส าโรง สุโขทัย จอ.ชอ.
299 พระครูพิทักษ์สารคุณ  (เสนอ) ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ จอ.ชอ.
300 พระครูอภิวัฒน์คณาภิบาล  (สุชาติ) ราษฎร์เจริญธรรม พบพระ ตาก จอ.ชอ.
301 พระครูวิจารณ์วรการ  (ทอง) ปลายนาหลวง เมืองปาน ล าปาง จอ.ชอ.
302 พระครูนิวิฐสีลสังวร  (ทวี) ฮ่างต่ า เวียงป่าเป้า เชียงราย จอ.ชอ.
303 พระครูโกศลกิจจานุกิจ  (บุญมา) สันหนองบัว พญาเม็งราย เชียงราย จอ.ชอ.
304 พระครูวรธรรมฐิติคุณ  (เดชา)  ธ. หลวงราษฎร์เจริญธรรม เวียงป่าเป้า เชียงราย จอ.ชอ.
305 พระครูสุตพัฒนกิตต์ิ  (กิตติศักด์ิ  ป.ธ.๔  พธ.ม.) หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ จอ.ชอ.
306 พระครูอาทรนันทกิจ  (สุรเดช) หนองแดง ภูเพียง น่าน จอ.ชอ.
307 พระครูสิริอาภากร  (บุญธรรม) ศรีบุญเรือง แม่ริม เชียงใหม่ จอ.ชอ.
308 พระครูสุนทรขันติรัต  (ค านึง) ศรีเกิด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ จอ.ชอ.
309 พระครูสุวัฒน์วรธรรม  (เจริญ) งาแมง สะเมิง เชียงใหม่ จอ.ชอ.
310 พระครูสุนทรอรรถสิทธิ  (อรรถสิทธ์ิ)  ธ. ศรีมุงเมือง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ จอ.ชอ.
311 พระครูโสภณพัฒนกิจ  (โยธิน)  ธ. ป่าธาราภิรมย์ เชียงดาว เชียงใหม่ จอ.ชอ.
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312 พระครูจันทสีลคุณ  (บุญจันทร์)  ธ. ป่าก่ิวดู่ ฝาง เชียงใหม่ จอ.ชอ.
313 พระครูอินทรวงศาจารย์  (ภูมิพงษ์)  ธ. สันป่าสักวรอุไร หางดง เชียงใหม่ จอ.ชอ.
314 พระครูอนุกูลบุญกิจ  (ณรงค์ศักด์ิ) ชัยลาภ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน จอ.ชอ.
315 พระครูวชิรปัญโญภาส  (บุญช่วย) ไทรงามใต้ ไทรงาม ก าแพงเพชร ทจอ.ชอ.
316 พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์  (นพณัช  ป.ธ.๓  พธ.ด.) หลวง โพทะเล พิจิตร ทจอ.ชอ.
317 พระครูสุนทรพัชรสิทธ์ิ  (มนตรี) วังขาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ทจอ.ชอ.
318 พระครูสุนทรโรจนคุณ  (ปิยพงศ์) โพธิญาณ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ทจอ.ชอ.
319 พระครูพิทักษ์สีลาจาร  (สมบัติ) วังปลาดุก พรหมพิราม พิษณุโลก ทจอ.ชอ.
320 พระครูวิจิตรธรรมนิเทศก์  (ธ ารงค์รัฐ) หนองป่าตอสามัคคีธรรม สวรรคโลก สุโขทัย ทจอ.ชอ.
321 พระครูอดุลวรธรรม  (พลอย) ปากฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ทจอ.ชอ.
322 พระครูพิพิธนพการ  (มานพ) ห้างฉัตร ห้างฉัตร ล าปาง ทจอ.ชอ.
323 พระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์  (วรากรณ์) ล้อมแรด เถิน ล าปาง ทจอ.ชอ.
324 พระครูประพัฒน์ธรรมโชติ  (สังวาล  ป.ธ.๓  พธ.บ.) ป่าบงหลวง แม่จัน เชียงราย ทจอ.ชอ.
325 พระครูศุภกิจประยุต  (แสวง) สันกอง แม่จัน เชียงราย ทจอ.ชอ.
326 พระครูอดุลสีลาจาร  (จันทร์ทิพย์) ป่ายาง แม่สาย เชียงราย ทจอ.ชอ.
327 พระครูโสภิตบุญญากร  (โสภิต) สันหม่ืนแก้ว เมืองพะเยา พะเยา ทจอ.ชอ.
328 พระครูปัญญาปริยัติสาทร  (สนธยา  ป.ธ.๔  พธ.ม.) แขมบัณฑิตตะนาราม ลอง แพร่ ทจอ.ชอ.
329 พระครูประสิทธ์ิคุณาธาร  (สัมฤทธ์ิ  ป.ธ.๓  พธ.บ.) หนุนเหนือ สอง แพร่ ทจอ.ชอ.
330 พระครูปริยัติชยาลังการ  (สรวีย์  ป.ธ.๔  ศษ.ม.) นาฮาง วังช้ิน แพร่ ทจอ.ชอ.
331 พระครูสถาพรพิพัฒน์  (ประชัน) เมืองขอน สันทราย เชียงใหม่ ทจอ.ชอ.
332 พระครูพิพิธปุญโญภาส  (ชัยณรงค์) ฉิมพลีวัน ไชยปราการ เชียงใหม่ ทจอ.ชอ.
333 พระครูสังวรธรรมนันท์  (บุญป๋ัน) แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ ทจอ.ชอ.
334 พระครูสาธุกิจจานันท์  (อุดม) พระธาตุดอยน้อย ดอยหล่อ เชียงใหม่ ทจอ.ชอ.
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335 พระครูโสภิตปุญญาคม  (บุญมา  ป.ธ.๔  พธ.บ.) ช้างรอง เมืองล าพูน ล าพูน ทจอ.ชอ.
336 พระครูพุฒิธรรมสุนทร  (โสดา) แม่ตืน ล้ี ล าพูน ทจอ.ชอ.
337 พระครูโสภณสุวรรณาทร  (เพชร์) พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่ ผจล.ชพ.วิ.
338 พระครูนิภาภัทรกิจ  (สามารถ) วรนาถบรรพต เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ผจล.ชพ.
339 พระครูสาทรเจติยานุกิจ  (ศิลปะชัย  ป.ธ.๓  พธ.บ.) พระธาตุช้างค้ า เมืองน่าน น่าน ผจล.ชพ.
340 พระครูสถาพรเขมกิจ  (เกษม) เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ผจล.ชพ.
341 พระครูโสภณปริยัติ  (ชรินทร์  ป.ธ.๔) พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ผจล.ชพ.
342 พระครูมนูญกิจจานุกิจ  (สมจิตร) ศรีโสดา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ผจล.ชพ.
343 พระครูสิริมหาเจติยานุกูล  (บรรเจิด)  ธ. เจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ผจล.ชพ.
344 พระครูนิรมิตสังฆกิจ  (นินนาท) นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ผจล.ชอ.
345 พระครูโสภิตพัชรธรรม  (อาญาวุฒิ)  ธ. เพชรวราราม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ผจล.ชอ.
346 พระครูพิทักษ์ชินรัตน์  (ชัยณรงค์) พระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ผจล.ชอ.
347 พระครูพุทธมัญจารักษ์  (เฉลิมศิลป์)  ธ. พระแท่นศิลาอาสน์ ลับแล อุตรดิตถ์ ผจล.ชอ.
348 พระครูไพโรจน์พัฒนโสภิต  (สมศักด์ิ) พระเจดีย์ซาวหลัง เมืองล าปาง ล าปาง ผจล.ชอ.
349 พระครูปราโมทย์รัตนานุยุต  (อดุลย์) พระแก้ว เมืองเชียงราย เชียงราย ผจล.ชอ.
350 พระครูฉันทเจติยานุกิจ  (ทรงศักด์ิ) พระธาตุแช่แห้ง ภูเพียง น่าน ผจล.ชอ.
351 พระครูกิตติภัทรานุยุต  (จักรินทร์) สวนดอก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ผจล.ชอ.
352 พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์  (ดวงค า) พระธาตุดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ผจล.ชอ.
353 พระครูวิสิฐสุตานุกูล  (โอรส  ป.ธ.๓) ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ผจล.ชอ.
354 พระครูสุตธรรมาภิรม  (ครรชิต)  ธ. ป่าดาราภิรมย์ แม่ริม เชียงใหม่ ผจล.ชอ.
355 พระครูสุจิตตาภิวัฒน์  (เดช)  ธ. สังฆมงคล เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ทผจล.ชอ.
356 พระครูพิพิธจารุธรรม  (ชุมพร) บึงเฒ่า สามง่าม พิจิตร ทผจล.ชอ.
357 พระครูไพโรจน์สุตรัต  (อานนท์  ป.ธ.๓  พธ.บ.) ห้วยน้ าขุ่น แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ทผจล.ชอ.
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358 พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์  (นิเวศน์  ป.ธ.๔) แม่สารป่าขาม เมืองล าพูน ล าพูน ทผจล.ชอ.
359 พระครูวรปัญโญภาส  (สองเมือง) ม่วงโตน บ้านโฮ่ง ล าพูน ทผจล.ชอ.
360 พระครูปริยัติรังสรรค์  (รังสรรค์  ป.ธ.๔  พธ.ด.) บ้านโฮ่งหลวง บ้านโฮ่ง ล าพูน ทผจล.ชอ.
361 พระครูธีรสุตพจน์  (สง่า  ป.ธ.๓  พธ.ด.) ผาลาด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทผจล.ชอ.
362 พระครูนิธานสีลวงศ์  (ยงยุทธ) ปางสุด แม่วงก์ นครสวรรค์ รจอ.ชอ.
363 พระครูปรีชาวชิรสิทธ์ิ  (สิทธิชัย) ใหม่ธงชัย คลองลาน ก าแพงเพชร รจอ.ชอ.
364 พระครูสุวรรณพัชโรภาส  (ปานทอง) สุวรรณรัตนาราม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ รจอ.ชอ.
365 พระครูสาทรพัชรเขต  (พิชัย) พระพุทธบาทชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ รจอ.ชอ.
366 พระครูสุภัทรกิจวิบูลย์  (สุทิน) เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก รจอ.ชอ.
367 พระครูสุวรรณนันทโกวิท  (ละมูล) กองโค พิชัย อุตรดิตถ์ รจอ.ชอ.
368 พระครูจิรอินโทภาส  (ณัฐภูมินทร์) ศรีบุญยืน เชียงแสน เชียงราย รจอ.ชอ.
369 พระครูพิพัฒน์สมาจาร  (มานัส) ชมพู เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทป.จต.ชอ.
370 พระครูนิกรธรรมวงศ์  (สมพงษ์) สหชาติประชาธรรม หนองบัว นครสวรรค์ จต.ชอ.
371 พระครูนิคมสุวรรณเขต  (เวชพิสิฐ) ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ จต.ชอ.
372 พระครูนิสิตคุณสาร  (นิกูล) ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์ จต.ชอ.
373 พระครูนิมิตบุญโพธิ  (บุญส่ง) โพธ์ิหนองยาว ชุมแสง นครสวรรค์ จต.ชอ.
374 พระครูนิมิตปัญญาวัฒน์  (ย้วน) ท่าตะโก พยุหะคีรี นครสวรรค์ จต.ชอ.
375 พระครูนิปุณพัฒนวงศ์  (สมพงษ์) หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ จต.ชอ.
376 พระครูนิปุณสีลวิสุทธ์ิ  (สมชาย) ยางสองพ่ีน้อง แม่วงก์ นครสวรรค์ จต.ชอ.
377 พระครูนิเทศขันติคุณ  (ขรรค์ชัย) ตะเฆ่ค่าย ท่าตะโก นครสวรรค์ จต.ชอ.
378 พระครูนิธานสุตวัฒน์  (วัฒนา  ป.ธ.๓) เขาค้างคาว ท่าตะโก นครสวรรค์ จต.ชอ.
379 พระครูนิทานธรรมวิจิตร  (สมจิตร) ประสาทวิถี บรรพตพิสัย นครสวรรค์ จต.ชอ.
380 พระครูนิเวศน์คุณากร  (จ ารัส) หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ จต.ชอ.
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381 พระครูนิคมพัฒนสิทธ์ิ  (ประสิทธ์ิ) หนองไผ่ ไพศาลี นครสวรรค์ จต.ชอ.
382 พระครูสันติวชิรกิจ  (วิโมกข์) โนนดุม คลองขลุง ก าแพงเพชร จต.ชอ.
383 พระครูวัชรธรรมทัต  (บุญตา) ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร จต.ชอ.
384 พระครูวชิรชินวงศ์  (ประหยัด) วังเจ้า บึงสามัคคี ก าแพงเพชร จต.ชอ.
385 พระครูพิศิษฏ์ปัญญากร  (สิงห์) หนองต้นพลวง สากเหล็ก พิจิตร จต.ชอ.
386 พระครูปริยัติวโรภาส  (ฐปนวัสส์  ป.ธ.๔  พธ.บ.) ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร จต.ชอ.
387 พระครูวิภาสสิทธิการ  (ประมวล) จระเข้ผอม สามง่าม พิจิตร จต.ชอ.
388 พระครูถาวรพัชรกิจ  (มาโนชญ์) โฆษา หล่มสัก เพชรบูรณ์ จต.ชอ.
389 พระครูบวรพัชรโสภิต  (ศุภักษร) ราษฎร์ประดิษฐ์วราราม หล่มสัก เพชรบูรณ์ จต.ชอ.
390 พระครูปริยัติพัชราศัย  (ประจวบ  ป.ธ.๔  พธ.บ.) คลองยางศิริธรรม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ จต.ชอ.
391 พระครูขันติพัชโรภาส  (มณฑล) พระธาตุเนินสว่าง ชนแดน เพชรบูรณ์ จต.ชอ.
392 พระครูเกษมพัชรสาร  (สมคิด) ธุตังคาราม ศรีเทพ เพชรบูรณ์ จต.ชอ.
393 พระครูชัยพัชรสถิต  (พรชัย) ราชพฤกษ์ เข้าค้อ เพชรบูรณ์ จต.ชอ.
394 พระครูสุจิตธรรมวิมล  (บุญชุบ) นางพญา เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก จต.ชอ.
395 พระครูรัตนเวฬุวัน  (ชัยพร) ไผ่ค่อมรัตนาราม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก จต.ชอ.
396 พระครูมานัสวรดิตถ์  (มนู) ท่าหม่ืนราม วังทอง พิษณุโลก จต.ชอ.
397 พระครูผาสุกวรนิเวศน์  (ส าราญ) วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก จต.ชอ.
398 พระครูพุทธบทบริหาร  (อนันต์) พระยืน ลับแล อุตรดิตถ์ จต.ชอ.
399 พระครูสิริขันตยาภิรัต  (อุดม) สว่างอารมณ์ แม่สอด ตาก จต.ชอ.
400 พระครูมงคลประภาวัฒน์  (จ านงค์) ทุ่งกระเชาะ ทุ่งกระเชาะ ตาก จต.ชอ.
401 พระครูวิธานพัฒนสุนทร  (มนต์ศักด์ิ) ท่าแหน แม่ทะ ล าปาง จต.ชอ.
402 พระครูสุจิณศาสนกิจ  (ทองค า) จอมปิงลุ่ม เกาะคา ล าปาง จต.ชอ.
403 พระครูโสภิตกิตติวงศ์  (ศิริพงษ์) ม่อนศรีบุญโยง เกาะคา ล าปาง จต.ชอ.
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404 พระครูชัยสารพิศิษฎ์  (ทองเพชร) สาแลไชย เสริมงาม ล าปาง จต.ชอ.
405 พระครูสถิตธรรมพิทักษ์  (มานะ) ม่อนทรายนอน งาว ล าปาง จต.ชอ.
406 พระครูวิบูลธรรมศาสก์  (เสาร์แก้ว) หนองวัวแดง สบปราบ ล าปาง จต.ชอ.
407 พระครูอรุณปุญโญภาส  (บุญ) ผาแดง วังเหนือ ล าปาง จต.ชอ.
408 พระครูปรีชาวรพิพัฒน์  (ณัฐวุฒิ) สันทรายหลวง เมืองเชียงราย เชียงราย จต.ชอ.
409 พระครูประภัศรปัญญาวุธ  (ทิม) ป่าบงหลวง พาน เชียงราย จต.ชอ.
410 พระครูโอภาสพัฒนโกศล  (ภานุวัฒน์) ดอนตัน พาน เชียงราย จต.ชอ.
411 พระครูรัตนาธิมุต  (บุญโตย) เวียงแก้ว เชียงแสน เชียงราย จต.ชอ.
412 พระครูวิบูลนวการ  (บุญเลิศ) ดอนแท่น เทิง เชียงราย จต.ชอ.
413 พระครูวิสาลศุภกิจ  (ป๋ัน) ปงสนุก เทิง เชียงราย จต.ชอ.
414 พระครูภัทรศีลวิภูษิต  (ภูษิต) หนองกล้วย ดอยหลวง เชียงราย จต.ชอ.
415 พระครูวิโรจน์ธรรมนันท์  (บุญธรรม)  ธ. เทิงเสาหิน เทิง เชียงราย จต.ชอ.
416 พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ  (จิรวัฒน์) ต๊ าม่อน เมืองพะเยา พะเยา จต.ชอ.
417 พระครูวิสุทธิวรการ  (สมบูรณ์) เมืองอิงหลวง ภูกามยาว พะเยา จต.ชอ.
418 พระครูอมรคุณากร  (นิคม) ร่องค้อม เชียงค า พะเยา จต.ชอ.
419 พระครูอดุลขันติพลากร  (ณัฐพล) ศรีบังวัน แม่ใจ พะเยา จต.ชอ.
420 พระครูไพโรจน์ปรีชากร  (สาโรจน์) แม่ยางกวาว ร้องกวาง แพร่ จต.ชอ.
421 พระครูประดิษฐ์พัฒนคุณ  (นิคม) แม่ยุ้น เด่นชัย แพร่ จต.ชอ.
422 พระครูวิมลนันทญาณ  (เกษมญาณ) เจดีย์ เมืองน่าน น่าน จต.ชอ.
423 พระครูไพโรจน์ธรรมสถิต  (สถิต) โปร่ง เวียงสา น่าน จต.ชอ.
424 พระครูพินิจนันทการ  (ประสิทธ์ิ) สบย่าง ท่าวังผา น่าน จต.ชอ.
425 พระครูพิบูลนันทวิทย์  (นรวิชญ์) หนองแดง เชียงกลาง น่าน จต.ชอ.
426 พระครูชาคริยานุวัตร  (ศรชัย) ปากกอง สารภี เชียงใหม่ จต.ชอ.
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427 พระครูสุคนธ์คุณธาดา  (วิฑูรย์) ต้นผ้ึง สันก าแพง เชียงใหม่ จต.ชอ.
428 พระครูวิบูลพัฒนานุยุต  (อาคม) ถ้ าเมืองออน แม่ออน เชียงใหม่ จต.ชอ.
429 พระครูโสภณบุญวัตร  (อุทัย) ก าแพงหิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ จต.ชอ.
430 พระครูวินัยสารโสภิต  (วัชรพงษ์) สันศรี สันทราย เชียงใหม่ จต.ชอ.
431 พระครูโอภาสมงคลกิตต์ิ  (กรกต) สว่างมงคล เชียงดาว เชียงใหม่ จต.ชอ.
432 พระครูธีรกิจโกศล  (ศรีทนต์) ห้วยใคร้ เวียงแหง เชียงใหม่ จต.ชอ.
433 พระครูโสภณบุญโญภาส  (บุญต่อ) ศรีสว่าง หางดง เชียงใหม่ จต.ชอ.
434 พระครูวิสิฐธรรมจารี  (จ าเรียง) ขุนเส หางดง เชียงใหม่ จต.ชอ.
435 พระครูสุตกัลยาณกิจ  (จ าลอง  ป.ธ.๓  พธ.บ.) บ้านดงหลวง เวียงหนองล่อง ล าพูน จต.ชอ.
436 พระครูนิวาสธรรมขันธ์  (วิชา) เขาดินเหนือ เก้าเล้ียว นครสวรรค์ จต.ชท.
437 พระครูสุทธิวชิรศาสน์  (สะอาด) เสด็จ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร จต.ชท.
438 พระครูประคุณวชิราภรณ์  (สมบัติ) ปากอ่าง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร จต.ชท.
439 พระครูสาทรวชิรกิจ  (สัมฤทธ์ิ) บ่อสามแสน เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร จต.ชท.
440 พระครูบรรพตวชิโรภาส  (คะนอง) เขาสว่างธรรม ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร จต.ชท.
441 พระครูวรวรรณวชิรกิจ  (อ านวย) แก้วสุริย์ฉาย ลานกระบือ ก าแพงเพชร จต.ชท.
442 พระครูพิจิตรวรเวท  (มานัส) ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร จต.ชท.
443 พระครูสุธรรมพัชรประทีป  (เชิด) พรหมาโสฬสาราม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ จต.ชท.
444 พระครูมงคลวัชรคุณ  (ยงยุทธ)  ธ. นาแซงน้อย หล่มสัก เพชรบูรณ์ จต.ชท.
445 พระครูวีรนิคมเขต  (อาจหาญ) ย่านใหญ่ บางระก า พิษณุโลก จต.ชท.
446 พระครูอัมพวันโกศล  (สมชาย) คุยม่วง บางระก า พิษณุโลก จต.ชท.
447 พระครูสุเขตสุทธาลังการ  (อลงกรณ์) ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย จต.ชท.
448 พระครูสุวัฒน์จันทโพธิ  (จรัญ) ต้นสนโพธาราม ศรีสัชนาลัย สุโขทัย จต.ชท.
449 พระครูไพศาลธรรมคุณ  (ยอม) วังแดงหมู่สอง ตรอน อุตรดิตถ์ จต.ชท.
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450 พระครูสุทัสสนียโสภณ  (อรัญ) ศรีทรายมูล พาน เชียงราย จต.ชท.
451 พระครูสันตจิตตาภิบาล  (เกียรติศักด์ิ) หัวริน แม่สรวย เชียงราย จต.ชท.
452 พระครูอภิวัฒนกิตต์ิ  (กฤตภพ) พระน่ังดิน เชียงค า พะเยา จต.ชท.
453 พระครูกมลวุฒิสาร  (สมาน) ร้องเชียงแรง ภูซาง พะเยา จต.ชท.
454 พระครูประพัฒน์อรรถากร  (ทวี) บุญเรือง ปง พะเยา จต.ชท.
455 พระครูวิสิฐกิจจานุยุต  (ชาติสยาม) อนุมัติวงศ์ ดอกค าใต้ พะเยา จต.ชท.
456 พระครูจารุศีลากร  (ไกรเลิศ) แช่ฟ้า วังช้ิน แพร่ จต.ชท.
457 พระครูฉันทกิจสุนทร  (ไกรพล) น้ ามวบ เวียงสา น่าน จต.ชท.
458 พระครูถาวรบุญรังสี  (บุญเรือง) ป่าแพง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ จต.ชท.
459 พระครูวีรปุณณเขต  (สมเพ็ญ) สันทรายมูล สันป่าตอง เชียงใหม่ จต.ชท.
460 พระครูถาวรนพรัฐ  (สุเทพ) ศรีนวรัฐ สันป่าตอง เชียงใหม่ จต.ชท.
461 พระครูประดิษฐ์ชัยโกศล  (ณัฏฐชัย) แปลงห้า ดอยเต่า เชียงใหม่ จต.ชท.
462 พระครูสังวรธรรมาภินันท์  (ส าเริง)  ธ. ทุ่งเมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน จต.ชท.
463 พระครูขันติบุรีกร  (สมบูรณ์) วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก จร.ชอ.วิ.
464 พระครูภาวนากิจโสภณ  (สุริยา) ป่าธรรมวิเวก ล้ี ล าพูน จร.ชอ.วิ.
465 พระครูนิวาตธรรมวัฒน์  (สมศักด์ิ) ชอนเจริญธรรม ตาคลี นครสวรรค์ จร.ชอ.
466 พระครูนิพิษฐ์จันทโชติ  (สมชาติ) จันทราราม ลาดยาว นครสวรรค์ จร.ชอ.
467 พระครูนิภาคูหาภิยุต  (ยงยุทธ์) ทองค าอิง โกรกพระ นครสวรรค์ จร.ชอ.
468 พระครูนิทัศน์ธรรมาจารย์  (สินสมุทร) คีรีล้อม ไพศาลี นครสวรรค์ จร.ชอ.
469 พระครูจันทวชิโรดม  (บุญเลิศ) อุดมศรัทธาราม ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร จร.ชอ.
470 พระครูบัณฑิตวชิรโสภิต  (ช านาญ) จ าปากายงค์ พรานกระต่าย ก าแพงเพชร จร.ชอ.
471 พระครูวิเศษอรรถโสภณ  (สุรพล) เข่ือน เมืองพิจิตร พิจิตร จร.ชอ.
472 พระครูวิโรจน์ธรรมธารี  (สมพร) ตากแดด วังทรายพูน พิจิตร จร.ชอ.
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473 พระครูพิทักษ์หิรัญโพธิ  (ประทิน) โพธ์ิเงิน โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร จร.ชอ.
474 พระครูวิภัชสันติคุณ  (วิชาญ) หนองข า โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร จร.ชอ.
475 พระครูวิสัยพนารักษ์  (วน) บึงประดู่ ตะพานหิน พิจิตร จร.ชอ.
476 พระครูพิพิธอินทโชติ  (สงวน) ห้วยคต บางมูลนาก พิจิตร จร.ชอ.
477 พระครูพิสิฐชัยวงศ์  (สมพงษ์) เนินชัยศรี ดงเจริญ พิจิตร จร.ชอ.
478 พระครูเกษมพัชราธร  (ปรีดา) โนนป่าลวก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ จร.ชอ.
479 พระครูรัตนพัชรพิมล  (อัมพร) หินแก้ว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ จร.ชอ.
480 พระครูปิยโพธิกิจ  (เสน่ห์) ใหม่โพธ์ิทอง กงไกรลาศ สุโขทัย จร.ชอ.
481 พระครูสันติธรรมกิตต์ิ  (กิตติ) เจ็ดธรรมาสน์ สวรรคโลก สุโขทัย จร.ชอ.
482 พระครูสถาพรวีรสุนทร  (สุหล้า) ไม้งามหลวง เมืองตาก ตาก จร.ชอ.
483 พระครูไพโรจน์วรปรีชา  (อุทัย) เชตะวันคีรี แม่สอด ตาก จร.ชอ.
484 พระครูสุเมธหิรัญวิมล  (หิรัญ) พานิชย์นิรมล อุ้มผาง ตาก จร.ชอ.
485 พระครูอดิสัยสนธิการ  (สนธิ) นาน้อย เมืองล าปาง ล าปาง จร.ชอ.
486 พระครูอรรถการโกศล  (หลัน) นาสัก แม่เมาะ ล าปาง จร.ชอ.
487 พระครูสันติพนารักษ์  (บรรลา) สาแพะ แจ้ห่ม ล าปาง จร.ชอ.
488 พระครูประโชติบุญเขต  (สุทิน) ทุ่งหก ห้างฉัตร ล าปาง จร.ชอ.
489 พระครูรัตนสุทธาภิรักษ์  (ศักด์ิสิทธ์ิ) อูปแก้ว แม่ลาว เชียงราย จร.ชอ.
490 พระครูรัตนชยาภิธัช  (ชัยรัตน์) ต้นธง เมืองแพร่ แพร่ จร.ชอ.
491 พระครูสุนทรพัฒนาคม  (สมบูรณ์) บุญเจริญ เมืองแพร่ แพร่ จร.ชอ.
492 พระครูปุณยาภิรักขิต  (อภิรักษ์) ช่องลม สูงเม่น แพร่ จร.ชอ.
493 พระครูผาสุกธรรมรักขิต  (บุญหล่ัง) ปากจอก ลอง แพร่ จร.ชอ.
494 พระครูเมตตาพลานุกิจ  (แสวง) ดอนไชย ปัว น่าน จร.ชอ.
495 พระครูอภิชัยธรรมกิจ  (บุญเหล่ือม) ดอนชัย ทุ่งช้าง น่าน จร.ชอ.
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496 พระครูวรคุณารักษ์  (ดวงดี) หนองส่ีแจ่ง สารภี เชียงใหม่ จร.ชอ.
497 พระครูประดิษฐ์ธีรพล  (ธีรพล) กุมภประดิษฐ์ แม่ริม เชียงใหม่ จร.ชอ.
498 พระครูอัมพวันจิรภัทร์  (จิรภัทร) ม่วงชุม แม่แตง เชียงใหม่ จร.ชอ.
499 พระครูสุนทรพิมลศีล  (ทวี) เชียงยืน เชียงดาว เชียงใหม่ จร.ชอ.
500 พระครูอินทคุโณภาส  (วิรัตน์) ใหม่สวรรค์ แม่วาง เชียงใหม่ จร.ชอ.
501 พระครูปุณณชัยวัฒน์  (วันชัย) กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ จร.ชอ.
502 พระครูโกศลบุญนิวิฐ  (บุญมี) นางเก้ิง ป่าซาง ล าพูน จร.ชอ.
503 พระครูบริสุทธ์ิสังขวิจิตร  (สังข์ทอง) ธรรมสังเวช ป่าซาง ล าพูน จร.ชอ.
504 พระครูธ ารงวีรพิทักษ์  (ทรงศักด์ิ) ศรีมงคล แม่ทา ล าพูน จร.ชอ.
505 พระครูสุจิตบุญพิทักษ์  (สุขแก้ว) แม่แสม ทุ่งหัวช้าง ล าพูน จร.ชอ.
506 พระครูวรคุณโกมุท  (นิทัศน์) บัวบก บ้านธิ ล าพูน จร.ชอ.
507 พระครูปราโมชพนาสัย  (เอนก) เหล่าปงเสือ เวียงหนองล่อง ล าพูน จร.ชอ.
508 พระครูสันติวรคุณ  (สันติ)  ธ. ป่าศรีถาวร ชนแดน เพชรบูรณ์ จร.ชท.

ส ำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ

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


