
 
 

ประกาศ 
พระราชทานสญัญาบัตรตัง้สมณศักดิ์   

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร   
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ  จ านวน  ๕๙  รูป  ดังนี้ 

๑. พระเทพวินยาภรณ์  เป็น  พระธรรมวชิรากร  สุนทรธรรมปฏิภาณ  สีลาจารสุทธิดิลก  
ตรีปิฎกคุณาภรณ์   ยติคณิสสร  บวรสั งฆาราม  คามวาสี   พระราชาคณะชั้นธรรม   สถิต   
ณ  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร  พระอารามหลวง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีฐานานุศักดิ์ 
ตั้งฐานานุกรมได้  ๖  รูป  คือ  พระครูปลัดพลวัฒน์  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูธรรมธร  ๑   
พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

๒. พระเทพคุณาภรณ์  เป็น  พระธรรมวชิราภรณ์  สุนทรปริยัตโยดม  วิกรมธรรมธารี  
ตรีปิฎกบัณฑิต   มหาคณิสสร   บวรสั งฆาราม   คามวาสี   พระราชาคณะชั้นธรรม   สถิต   
ณ  วัดเทวราชกุญชร  วรวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้   
๖  รูป  คือ  พระครูปลัดธรรมวัฒน์  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูธรรมธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑   
พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

๓. พระเทพกิตติเวที   เป็น  พระธรรมวชิราธิบดี   สีลาจารโสภณ  วิมลธรรมานุสิฐ   
ตรีปิฎกบัณฑิต   มหาคณิสสร   บวรสั งฆาราม   คามวาสี   พระราชาคณะชั้นธรรม   สถิต   
ณ  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  ราชวรวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์ 
ตั้งฐานานุกรมได้  ๖  รูป  คือ  พระครูปลัดฉันทวัฒน์  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูธรรมธร  ๑   
พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๘    ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



๔. พระเทพปัญญามุนี   เป็น  พระธรรมวชิรสุธี   ศรีพุทธพยากรณ์  สุนทรปริยัติวรกิจ   
พิพิธศาสนภารธุราทร  ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี   พระราชาคณะชั้นธรรม  สถิต   
ณ  วัดอาวุธวิกสิตาราม  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๖  รูป  คือ  
พระครูปลัดศรัทธาวัฒน์  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูธรรมธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  
พระครูใบฎีกา  ๑   

๕. พระเทพสิทธิมุนี   เป็น  พระธรรมวชิรเวที   ศรี พิพัฒนโกศล  โสภณภาวนานุสิฐ   
ตรีปิฎกบัณฑิต  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นธรรม  สถิต  ณ  วัดดุสิดาราม   
วรวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์ตั้ งฐานานุกรมได้   ๖  รูป  คือ   
พระครูปลัดวิชชาวัฒน์  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูธรรมธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  
พระครูใบฎีกา  ๑   

๖. พระเทพวิสุทธิโมลี  เป็น  พระธรรมวัชรวิสุทธิ์  พุทธศาสนกิจจาภรณ์  สุนทรสีลาจารนิวิฐ  
ตรีปิฎกบัณฑิต   มหาคณิสสร   บวรสั งฆาราม   คามวาสี   พระราชาคณะชั้นธรรม   สถิต   
ณ  วัดจักรวรรดิราชาวาส  วรมหาวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้   
๖  รูป  คือ  พระครูปลัดวิริยวัฒน์  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูธรรมธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑   
พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑   

๗. พระเทพศาสนาภิบาล  เป็น  พระธรรมวชิรานุวัตร  พิพัฒนกิจวิธาน  สีลสมาจารธ ารง   
อุบาลีวงศวราภรณ์  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นธรรม  สถิต  ณ  วัดไร่ขิง   
พระอารามหลวง  จังหวัดนครปฐม  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๖  รูป  คือ  พระครูปลัดคณานุวัตร  ๑   
พระครูวินัยธร  ๑  พระครูธรรมธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑   

๘. พระราชวชิรโมลี  เป็น  พระเทพวชิราภรณ์  สุนทรธรรมวาที  ตรีปิฎกบัณฑิต  มหาคณิสสร  
บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นเทพ  สถิต  ณ  วัดสวนพลู  กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได้  ๕  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  
พระครูใบฎีกา  ๑ 

๙. พระราชวิมลเมธี  เป็น  พระเทพวชิรเวที  ศรีปริยัตยานุสิฐ  ตรีปิฎกบัณฑิต  มหาคณิสสร  
บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นเทพ  สถิต  ณ  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  ราชวรวิหาร   
พระอารามหลวง  จังหวัดสุโขทัย  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้   ๕  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑   
พระครูวินัยธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

๑๐. พระราชปริยัติวิมล  เป็น  พระเทพวชิรวิมล  โกศลสังฆกิจวิธาน  ศาสนภารธุราทร  
ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นเทพ  สถิต  ณ  วัดมิ่งเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด   
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๕  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  
พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑   

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๘    ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



๑๑. พระราชสุทธิโมลี  เป็น  พระเทพวชิรสุธี  สีลาจารวัตรวิมล  โกศลศาสนกิจ  ยติคณิสสร  
บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นเทพ  สถิต  ณ  วัดธรรมิการาม  วรวิหาร  พระอารามหลวง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๕  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  
พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑   

๑๒. พระราชวิสุทธินายก  เป็น  พระเทพวชิรรังษี   เมธีปริยัติโสภณ  วิมลธรรมสุนทร  
ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นเทพ  สถิต  ณ  วัดป่าสุทธาวาส  จังหวัดสกลนคร  
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๕  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  
พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑   

๑๓. พระราชธานินทราจารย์  เป็น  พระเทพวัชรจริยาจารย์  ไพศาลพิพัฒนกิจ  พิพิธภารธุราทร   
มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นเทพ  สถิต  ณ  วัดกษัตราธิราช  วรวิหาร   
พระอารามหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๕  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑   
พระครูวินัยธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑   

๑๔. พระราชปัญญามุนี  เป็น  พระเทพวชิรนายก  ดิลกปริยัติกิจ  ตรีปิฎกบัณฑิต  มหาคณิสสร  
บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นเทพ  สถิต  ณ  วัดเวฬุวัน  จังหวัดยะลา  มีฐานานุศักดิ์ 
ตั้งฐานานุกรมได้  ๕  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑   
พระครูใบฎีกา  ๑   

๑๕. พระราชวิสุทธิญาณ  เป็น  พระเทพวชิราธิบดี  ศรีศาสนกิจดิลกคุณ  อดุลธรรมกถาสุนทร   
ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นเทพ  สถิต  ณ  วัดป่าดาราภิรมย์  พระอารามหลวง   
จังหวัดเชียงใหม่  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๕  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูวินัยธร  ๑   
พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑   

๑๖. พระมุนีสารโสภณ  เป็น  พระราชภาวนาวชิรมงคล  วิมลภาวนาวรกิจ  ยติคณิสสร   
บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นราช  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  สถิต  ณ  วัดธรรมถาวร  จังหวัดชุมพร   
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๔  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑   
พระครูใบฎีกา  ๑ 

๑๗. พระวิมลศีลาจาร  เป็น  พระราชภาวนาวชิราภรณ์  สุนทรธรรมญาณนิวิฐ  ยติคณิสสร  
บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นราช  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  สถิต  ณ  วัดบรมนิวาส  ราชวรวิหาร  
พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๔  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑   
พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๘    ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



๑๘. พระภาวนาโพธิคุณ  เป็น  พระราชวัชรโพธิคุณ  วิบุลภาวนาวรกิจ  มหาคณิสสร   
บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นราช  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  สถิต  ณ  วัดธารน้ าไหล   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๔  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  
พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

๑๙. พระปริยัติสารสุธี  เป็น  พระราชวชิรสารสุธี  ศรีปริยัติกิจสุนทร  ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม   
คามวาสี  พระราชาคณะชั้นราช  สถิต  ณ  วัดนิเวศธรรมประวัติ  ราชวรวิหาร  พระอารามหลวง   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ้ ๔  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑   
พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

๒๐. พระบวรรังษี  เป็น  พระราชวชิรโมลี  ตรีปิฎกวราลงกรณ์  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  
คามวาสี  พระราชาคณะชั้นราช  สถิต  ณ  วัดระฆังโฆสิตาราม  วรมหาวิหาร  พระอารามหลวง  
กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๔  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑   
พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

๒๑. พระโสภณพุทธิธาดา  เป็น  พระราชวัชรวิสุทธิ์   พุทธศาสนกิจจาทร  มหาคณิสสร   
บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นราช  สถิต  ณ  วัดศรีนคราราม  จังหวัดอุดรธานี    
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๔  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑   
พระครูใบฎีกา  ๑ 

๒๒. พระปัญญานันทมุนี  เป็น  พระราชวัชรธรรมภาณี  ศรีศาสนกิจจาทร  มหาคณิสสร   
บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นราช  สถิต  ณ  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  พระอารามหลวง   
จังหวัดนนทบุรี  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๔  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑   
พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

๒๓. พระปริยัติสารเมธี   เป็น  พระราชวชิรวิมล  โสภณวรกิจจานุกิจ   ยติคณิสสร   
บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นราช  สถิต  ณ  วัดราชผาติการาม  วรวิหาร  พระอารามหลวง   
กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๔  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑   
พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

๒๔. พระเมธีธรรมาจารย์  เป็น  พระราชวัชรสารบัณฑิต  ไพศาลพัฒนกิจจาทร  มหาคณิสสร  
บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นราช  สถิต  ณ  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ราชวรมหาวิหาร  
พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๔  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑   
พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๘    ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



๒๕. พระรัตนสราธิคุณ  เป็น  พระราชวชิรานุวัตร   พิพัฒนกิจสุนทร  มหาคณิสสร   
บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นราช  สถิต  ณ  วัดหนองกะพ้อ  จังหวัดสระแก้ว   
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๔  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑   
พระครูใบฎีกา  ๑ 

๒๖. พระนิโรธรักขิต  เป็น  พระราชวชิรสุนทร  บวรสิกขการโกวิท  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  
คามวาสี  พระราชาคณะชั้นราช  สถิต  ณ  วัดท่าพระเจริญพรต  จังหวัดนครสวรรค์  มีฐานานุศักดิ์ 
ตั้งฐานานุกรมได้  ๔  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

๒๗. พระวิเทศธรรมคุณ  เป็น  พระราชวัชรวิเทศ  วิเศษศาสนกิจจาทร  มหาคณิสสร   
บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นราช  สถิต  ณ  วัดสุทธาวาส  สหรัฐอเมริกา  มีฐานานุศักดิ์ 
ตั้งฐานานุกรมได้  ๔  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

๒๘. พระพุทธพยากรณ์  เป็น  พระราชพุทธวชิราคม  อุดมธรรมพยากรณ์  มหาคณิสสร   
บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นราช  สถิต  ณ  วัดราชสิทธาราม  ราชวรวิหาร  พระอารามหลวง   
กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๔  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑   
พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

๒๙. พระสมุทรมังคลาจารย์  เป็น  พระราชสมุทรวัชราจารย์  สุวิธานศาสนกิจ  มหาคณิสสร  
บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นราช  สถิต  ณ  วัดกลาง  วรวิหาร  พระอารามหลวง   
จังหวัดสมุทรปราการ  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๔  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑   
พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

๓๐. พระครูวิจิตรธรรมคุณ  วัดแสงธรรมสุทธาราม  จังหวัดนครสวรรค์  เป็นพระราชาคณะ 
ชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระสิริวชิรสุธี 

๓๑. พระครูวิสิฐปัญญากร  วัดบ้านตอง  จังหวัดล าพูน  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามว่า  
พระปัญญาวชิรกวี 

๓๒. พระครูสิริภาวนานุโยค  วัดพลงช้างเผือก  จังหวัดระยอง  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ   
มีนามว่า  พระสิทธิวชิรมุนี 

๓๓. พระครูภาวนาโสภณ  วัดป่าธรรมโสภณ  จังหวัดลพบุรี  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ   
ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  มีนามว่า  พระภาวนาวชิรมงคล 

๓๔. พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์  วัดด่านใน  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ   
มีนามว่า  พระศรีวัชรวิสุทธิ์ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๘    ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



๓๕. พระครูศรีปริยัตยาลังการ  วัดแจ้งแสงอรุณ  พระอารามหลวง  จังหวัดสกลนคร   
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระพิศาลวชิราภรณ์ 

๓๖. พระครูอดุลคุณาธาร  วัดนิคมประทีป  จังหวัดตรัง  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ   
ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  มีนามว่า  พระมงคลวชิราคม 

๓๗. พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์  สมชาย  วัดวชิรธรรมาราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระวชิรกิจวิมล 

๓๘. พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณาจารย์  สาคร  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร  เป็นพระราชาคณะ 
ชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระปริยัติวชิรโมลี 

๓๙. พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์   ธรรมจริยา  วัดปากน้ า   พระอารามหลวง  
กรุงเทพมหานคร  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระวัชรจริยาจารย์ 

๔๐. พระมหาเกรียงไกร  อหึสโก  (เปรียญธรรม  ๙  ประโยค)  วัดบุญยืน  พระอารามหลวง  
จังหวัดน่าน  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระศรีวชิรเวที 

๔๑. พระมหาชะโลม  ปญฺ าวชิโร  (เปรียญธรรม  ๙  ประโยค)  วัดทิพย์สุคนธาราม   
จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระศรีวชิรสุธี 

๔๒. พระมหาไมตรี  ปุญฺ ามรินฺโท  (เปรียญธรรม  ๙  ประโยค)  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  
ราชวรวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระปริยัติวชิรกวี 

๔๓. พระมหาปกรณ์  กิตฺติธโร  (เปรียญธรรม  ๙  ประโยค)  วัดชนะสงคราม  ราชวรมหาวิหาร  
พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระศรีวชิรากร 

๔๔. พระมหาบุญช่วย  ปคุโณ  (เปรียญธรรม  ๙  ประโยค)  วัดแจ้ง  พระอารามหลวง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระศรีวัชรนาถมุนี 

๔๕. พระมหาพงษ์เชฏฐ์  ธีรว โส  (เปรียญธรรม  ๙  ประโยค)  วัดพายัพ  พระอารามหลวง  
จังหวัดนครราชสีมา  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระศรีวชิรานุวัตร 

๔๖. พระมหาคลี  จารุว โส  (เปรียญธรรม  ๙  ประโยค)  วัดควนกาหลง  จังหวัดสตูล   
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระศรีวชิรมุนี 

๔๗. พระมหาสมนึก  กิตฺติโสภโณ  (เปรียญธรรม  ๙  ประโยค)  วัดบางกระเบา  พระอารามหลวง   
จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระศรีวัชรธรรมภาณ 

๔๘. พระมหานงค์   สุมงฺค โล   ( เปรียญธรรม   ๙  ประโยค)   วัดนวมินทรราชูทิศ   
สาธารณรัฐฝรั่งเศส  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  มีนามว่า  พระศรีวชิรธรรมวิเทศ 

้หนา   ๘
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๔๙. พระครูสังวรสิทธิโชติ  วัดบ้านขุน  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ   
มีนามว่า  พระวชิรกิจโสภณ 

๕๐. พระครูวินัยรสสุนทร  วัดตรีทศเทพ  วรวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร   
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระวินัยวชิรเมธี 

๕๑. พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ  วัดประยุรวงศาวาส  วรวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระโสภณวชิรวาที 

๕๒. พระครูปริยัติกิตติธ ารง  วัดนายาว  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามวา่  
พระวชิรกิตติบัณฑิต 

๕๓. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์  วัดป่าบรมธาตุราชสักการ  สาธารณรัฐอินเดีย  เป็นพระราชาคณะ 
ชั้นสามัญ  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  มีนามว่า  พระวิเทศวชิรญาณ 

๕๔. พระครูศรีปริยัติโฆสิต  วัดไตรมิตรวทิยาราม  วรวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระปริยัติวชิราลังการ 

๕๕. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ  พีระศักดิ์  วัดอรุณราชวราราม  ราชวรมหาวิหาร  พระอารามหลวง   
กรุงเทพมหานคร  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระวชิรกิจสุนทร 

๕๖. พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ  ไพเราะ  วัดสระแก้ว  จังหวัดอ่างทอง  เป็นพระราชาคณะ
ชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระวชิรสิกขการ 

๕๗. พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ  บุญถิน  วัดปทุมคงคา  ราชวรวิหาร  พระอารามหลวง  
กรุงเทพมหานคร  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  มีนามว่า  พระภาวนาวชิรากร 

๕๘. พระครูปลัดสุวัฒนสารคุณ   สุ เทพ  วัดสุทัศนเทพวราราม   ราชวรมหาวิหาร   
พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระศรีวชิรสารคุณ   

๕๙. พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ  ไพสาร  วัดสิริวัฒนาราม  จังหวัดนครปฐม   
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีนามว่า  พระสิริวชิรเวที 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖5  เป็นปีที่  7  ในรัชกาลปัจจุบนั 
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