รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์
งานบําเพ็ญพระราชกุศล พระราชทานพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ณ พระที่นั่งดุสติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
*********************
๑. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
๒. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
๓. สมเด็จพระวันรัต
๔. สมเด็จพระธีรญาณมุนี
๕. พระพรหมวชิรญาณ
๖. พระพรหมเมธาจารย์
๗. พระวิสุทธิวงศาจารย์
๘. พระพุทธวรญาณ
๙. พระธรรมวโรดม
๑๐. พระสาสนโสภณ
๑๑. พระพรหมเมธี
๑๒. พระพรหมมุนี
๑๓. พระพรหมดิลก
๑๔. พระธรรมเจดีย์
๑๕. พระธรรมวราภรณ์
๑๖. พระธรรมปริยัติเวที
๑๗. พระธรรมสุธี
๑๘. พระธรรมธัชมุนี
๑๙. พระธรรมคุณาภรณ์
๒๐. พระธรรมธีรราชมหามุนี
๒๑. พระเทพภาวนาวิกรม
๒๒.พระเทพปริยัติมุนี
๒๓. พระเทพกิตติโมลี
๒๔. พระเทพเมธี
๒๕. พระเทพวราลังการ
๒๖. พระเทพคุณาภรณ์

วัดปากน้ํา
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดเทพศิรินทราวาส
วัดยานนาวา
วัดบุรณศิริมาตยาราม
วัดปากน้ํา
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดทินกรนิมิต นนทบุรี
วัดโสมนัสวิหาร
วัดสัมพันธวงศาราม
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วัดสามพระยา
วัดกัลยาณมิตร
วัดเครือวัลย์
วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมคงคา
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดทองนพคุณ
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดอรุณราชวราราม
วัดพระศรีมหาธาตุ
วัดเทวราชกุญชร

๒๗. พระเทพญาณวิศิษฏ์
๒๘. พระเทพกิตติเวที
๒๙. พระเทพรัตนากร
๓๐. พระราชธรรมสุนทร
๓๑. พระราชธรรมวาที
๓๒. พระราชวิสุทธิโกศล
๓๓. พระราชญาณวิสิฐ
๓๔. พระราชเวที
๓๕. พระราชสุมนต์มุนี
๓๖. พระราชมุนี
๓๗. พระราชจริยาภรณ์
๓๘. พระราชวรญาณ
๓๙. พระราชสารเวที
๔๐. พระราชปริยัติเวที
๔๑. พระราชปริยัตยาภรณ์
๔๒. พระอุดรคณารักษ์
๔๓. พระศรีรัตนโมลี
๔๔. พระเมธีวรญาณ
๔๕. พระเมธีวราภรณ์
๔๖. พระวิเชียรโมลี
๔๗. พระวีรธรรมมุนี
๔๘. พระโสภณคณาภรณ์
๔๙. พระวิสุทธิพงษ์เมธี
๕๐. พระประสิทธิสุตคุณ
๕๑. พระบวรรังษี
๕๒. พระชินวงศเวที
๕๓. พระปริยัติกิจวิธาน
๕๔. พระปัญญารัตนาภรณ์
๕๕. พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
๕๖. พระชลญาณมุนี
๕๗. พระพุทธมนต์วราจารย์
๕๘. พระโสภณนนทสาร
๕๙. พระพิฒนศาสนกิจวิธาน
๖๐. พระพิศิษฏิ์พัฒนพิธาน

วัดปทุมวนาราม
วัดเบญจมบพิตรวนาราม
วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดประยุรวงศาวาส
วัดพิชัยญาติการาม
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดเทพศิรินทราวาส
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดบุปผาราม
วัดสัมพันธวงศาราม
วัดดาวดึงษาราม
วัดอมรคีรี
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดราชสิทธาราม
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
วัดโมลีโลกยาราม
วัดหนัง
วัดไตรมิตรวิทยาคม
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดเศวตฉัตร
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดตรีทศเทพ
วัดโสธรวราราม
วัดศรีเอี่ยม
วัดไร่ขิง นครปฐม
วัดอุทกเขปสีมาราม ชลบุรี
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดบางไผ่ นนทบุรี
วัดเสมียนนารี
วัดหนองหอย ราชบุรี

๖๑. พระวินัยเวที
๖๒. พระโสภิตวิริยาลังการ
๖๓. พระสิทธิพัฒนาภรณ์
๖๔. พระวินัยสุธี
๖๕. พระอาทรปริยัติกิจ
๖๖. พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณวราจารย์
๖๗. พระมหากวิพัฒน์ ป.ธ.๙
๖๘. พระมหาปรณ์ ป.ธ.๙
๖๙. พระครูวิสุทธิจริยาภิวัฒน์
๗๐. พระครูปริยัตยาธาน
๗๑. พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์
๗๒. พระครูศรีสิทธิการ
๗๓. พระครูวิสุทธิกิตติคุณ
๗๔. พระครูโกมุทสิทธิการ
๗๕. พระครูนนทโสภณ
๗๖. พระครูพิศิษฎ์จริยานุยุต
๗๗. พระครูวิสุทธิสีลวัฒน์
๗๘. พระครูสารจินดาภรณ์
๗๙. พระครูวิสุทธิกวีวัฒน์
๘๐. พระครูไพศาลสิริวัฒน์
๘๑. พระครูสุทธิปัญญาโสณ
๘๒. พระครูปลัดสิทธิวัฒน์
๘๓. พระครูปลัดอนุชิต
๘๔. พระครูปลัดพีรศักดิ์
๘๕. พระปลัดพิศาล ธมมธโร
๘๖. พระปลัดวัชร

วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
วัดสังเวชวิศยาราม
วัดไชโยวรวิหาร อ่างทอง
วัดธาตุทอง
วัดเทพลีลา
วัดเทพศิรินทราวาส
วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดชนะสงคราม
วัดปราสาท นนทบุรี
วัดฉัตรแก้วจงกลนี
วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
วัดแคนอก นนทบุรี
วัดอัมพุวราราม ปทุมธานี
วัดโกมุทพุทธรังสี
วัดบางไกรใน
วัดเทพธิดาราม
วัดโสมนัสวิหาร
วัดโคกจินดาราม
วัดบุปผาราม
วัดป้อมใหญ่ พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา
วัดกระจัง
วัดบางกระเจ้ากลาง สมุทรปราการ
วัดอรุณราชวราราม
วัดหนองว่านเหลือง ฉะเชิงเทรา
วัดระฆังโฆสิตาราม

**************************
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สํานักพระราชวัง
โทร. ๐-๒๖๖๒๓-๕๕๐๐ ต่อ ๓๑๐๓ - ๔
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