รายนามพระสงฆ์สดับปกรณ์
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๗ วัน พระราชทานพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ณ พระที่นั่งดุสติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
*******************
๑. พระเทพดิลก
๒. พระราชปัญญาเวที
๓. พระราชมุนี
๔. พระราชปัญญาโสภณ
๕. พระราชวชิรดิลก
๖. พระราชวรญาณ
๗. พระราชสารเวที
๘. พระราชพุทธิวราภรณ์
๙. พระราชวรมุนี
๑๐. พระราชปริยัตยาภรณ์
๑๑. พระศรีมุนีวงศ์
๑๒. พระปริยัติธรรมสุนทร
๑๓. พระเมธีวราภรณ์
๑๔. พระปริยัติกิจวิธาน
๑๕. พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
๑๖. พระโสภณธรรมเมธี
๑๗. พระวิสุทธิภัทรธาดา
๑๘. พระศรีปริยัตโยดม
๑๙. พระชลญาณมุนี
๒๐. พระสรภาณโกศล
๒๑. พระรัตนมุนี
๒๒. พระปริยัติสารคุณ
๒๓. พระวิสุทธิธรรมพิลาส
๒๔. พระโสภณธรรมวาที
๒๕. พระพุทธมนต์วราจารย์
๒๖. พระนิภากรกิตติพิลาส

วัดปทุมวนาราม
วัดตากฟ้า
นครสวรรค์
วัดเทพศิรินทราวาส
วัดสระเกศ
วัดเพชรสมุทร
สมุทรสงคราม
วัดบุปผาราม
วัดสัมพันธวงศาราม
วัดกวิศราราม
ลพบุรี
วัดสังเวชวิศยาราม
วัดอมรคีรี
วัดธาตุทอง
วัดราชสิงขร
วัดโมลีโลกยาราม
วัดโสธรวราราม
ฉะเชิงเทรา
วัดไร่ขิง
นครปฐม
วัดสุวรรณคีรี
วัดประยุรวงศาวาส
วัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
วัดอุทกเขปสีมาราม ชลบุรี
วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดไร่ขิง
นครปฐม
วัดบรมนิวาส
วัดต้นธงชัย
วัดบางนานอก
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดตรีทศเทพ

๒๗. พระพิศิษฎ์พัฒนพิธาน
๒๘. พระพิพัฒนกิจวิธาน
๒๙. พระพิศาลพัฒโนดม
๓๐. พระสิริพัฒนาภรณ์
๓๑. พระโสภณสุตาลังการ
๓๒. พระวินัยเวที
๓๓. พระวินัยสุธี
๓๔. พระสิทธิพัฒนาภรณ์
๓๕. พระมหากําพล คุณงฺกโร ป.ธ.๙
๓๖. พระมหาสิทธิชัย ปริยตฺติเมธี ป.ธ.๙
๓๗. พระครูธรรมสารรักษา
๓๘. พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์
๓๙. พระครูอรุณธรรมานุวัตร
๔๐. พระครูสันติกิจจานุการ
๔๑. พระครูศรีสิทธิการ
๔๒. พระครูสุวัฒน์บุญโญภาส
๔๓. พระครูวิสุทธินพคุณ
๔๔. พระครูธีรธรรมานันท์
๔๕. พระครูโสภณคุณาธาร
๔๕. พระครูมงคลภาวนานุสิฐ
๔๖. พระครูธรรมากิจจานุยุต
๔๗. พระครูสรวุฒิพิศิษฎ์
๔๘. พระครูวิสุทธิกวีวัฒน์
๔๙. พระครูอนุกูลศาสนกิจ
๕๐. พระครูประสิทธินพคุณ
๕๑. พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์
๕๒. พระครูศรีสังวราภิรม
๕๓. พระครูนนทมงคลวิศิษฐ์
๕๔. พระครูวิมลธรรมธารี
๕๕. พระครูสุทธิปัญญาโสภณ
๕๖. พระครูโกมุทสิทธิการ
๕๗. พระครูเมตตามงคลวิศิษฏิ์
๕๘. พระครูวิศิษฏ์ปทุมรัตน์
๕๙. พระครูปรีชาธรรมวิจิตร

วัดหนองหอย
ราชบุรี
วัดวชิรธรรมสาธิต
วัดหนองโว้ง
สุโขทัย
วัดทุ่งศรีเมือง
วัดบัวขวัญ
นนทบุรี
วัดเสนาสนาราม
พระนครศรีอยุธยา
วัดธาตุทอง
วัดไชโย
อ่างทอง
วัดบางอ้อยช้าง
วัดหนองโว้ง
สุโขทัย
วัดบรรหาร – แจ่มใส สุพรรณบุรี
วัดเสนาสนาราม
พระนครศรีอยุธยา
วัดอรุณราชวราราม
วัดบางสมัคร
ฉะเชิงเทรา
วัดแคนอก
นนทบุรี
วัดเชิงเลน
พระนครศรีอยุธยา
วัดทองนพคุณ
วัดบางแวก
วัดสาลี
สุพรรณบุรี
วัดปากน้ํา
วัดทองนพคุณ
วัดมหาธาตุฯ
วัดบุปผาราม
วัดศาลาปูน
พระนครศรีอยุธยา
วัดทองนพคุณ
วัดปราสาททอง
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดอุทยาน
นนทบุรี
วัดนิเวศฯ
พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง
พระนครศรีอยุธยา
วัดโกมุทพุทธรังสี
วัดวิศิษฎ์บุญญาวาส
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
วัดทรงธรรม
สมุทรปราการ

๖๐. พระครูศีลวัฒนาภรณ์
๖๑. พระครูสถิตศีลวัฒน์
๖๒. พระครูสังฆกิจโสภณ
๖๓. พระครูปริยัติคุณาธาร
๖๔. พระครูสถิตบุญวัฒน์
๖๕. พระครูไพศาลสิริวัฒน์
๖๖. พระครูวิบูลกิจสุนทร
๖๗. พระครูวิสุทธิสรคุณ
๖๘. พระครูสุตวัฒนกิจ
๖๙. พระครูสมุทรประชาคม
๗๐. พระครูเกษมวุฒิกร
๗๑. พระครูสุวัฒนกิจจาทร
๗๒. พระครูปลัดสิทธิวัฒน์
๗๓. พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร
๗๔. พระครูปลัดรัตนวัฒน์
๗๕. พระครูปลัดถาวร
๗๖. พระครูปลัดบุญธรรม อภิปุญโญ
๗๗. พระครูปลัดสุรพจน์
๗๘. พระครูวินัยธรสุวิจักขณ์
๗๙. พระครูวินัยธรองอาจ อาภากโร
๘๐. พระครูวินัยธรอารยพงศ์
๘๑. พระครูวินัยธรวรัญญู
๘๒. พระครูวินัยธรยุทธศักดิ์ ฐิตวุฑฺโฒ
๘๓. พระครูธรรมธรมนต์ชัย
๘๔. พระครูธรรมธรหัสดินทร์
๘๕. พระปลัดสมศักดิ์ ธมฺมรตฺโน

วัดประยุรวงศาวาส
วัดบุปผาราม
วัดหนองจระเข้
ปราจีนบุรี
วัดมหาธาตุฯ
วัดด่าน
วัดป้อมใหญ่
วัดวาปีสุทธาวาส
วัดบ้านกุ่ม
วัดภาวนาภิรตาราม
วัดกลาง
วัดลาดระโหง
วัดไทรงาม
ตรัง
วัดไผ่ล้อม
นครปฐม
วัดแค
สุพรรณบุรี
วัดบางพลีใหญ่กลาง
วัดไร่ขิง
นครปฐม
วัดพรหมธรรมนิมิต
วัดบางขมิ้น
วัดวังตะวันออก
วัดวีรโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดพรหมธรรมนิมิต
วัดอรุณราชวราราม
วัดบางสมัคร
วัดสุคันธาราม
วัดรางต้น

***********************
ฝ่ายพิธี กองศาสนูปถัมภ์
กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม
โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๐๔
โทรสาร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๐๑
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สํานักพระราชวัง ๐-๒๖๒๓-๕๕๐๐ ต่อ ๓๑๐๓-๔ brh.thaigov.net/

