รายนามพระสงฆ์สดับปกรณ์
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร ๑๕ วัน พระราชทานพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ พระที่นั่งดุสติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
*********************
๑. พระธรรมวราจารย์
๒. พระเทพสิทธิโมลี
๓. พระเทพสารเวที
๔. พระเทพกิตติโมลี
๕. พระเทพโสภณ
๖. พระเทพวราลังการ
๗. พระเทพญาณวิศิษฎ์
๘. พระราชธรรมสุนทร
๙. พระราชนันทมุนี
๑๐. พระราชพิพัฒนาทร
๑๑. พระราชพิศาลมุนี
๑๒. พระราชรัตนมงคล
๑๓. พระราชธรรมวาที
๑๔. พระราชเมธากรกวี
๑๕. พระราชวราภรณ์
๑๖. พระราชวิสุทธิมงคล
๑๗. พระราชวิสุทธิญาณ
๑๘. พระราชเวที
๑๙. พระราชสุดาภรณ์
๒๐. พระราชรัตนสุธี
๒๑. พระราชสุมนต์มุนี
๒๒. พระราชมุนี
๒๓. พระราชปริยัติสุนทร
๒๔. พระราชดิลก
๒๕. พระราชสุทธิโมลี
๒๖. พระราชวรมุนี

วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดราชบุรณะ
วัดพระศรีมหาธาตุ
วัดปทุมวนาราม
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดละหาร
นนทบุรี
วัดปทุมวนาราม
วัดมกุฎกษัตริยาราม
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดประยุรวงศาวาส
วัดเสนาสนาราม
พระนครศรีอยุธยา
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดดอนเมือง
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดปากน้ํา
วัดชนะสงคราม
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดเทพศิรินทราวาส
วัดเทพลีลา
วัดอาวุธวิกสิตาราม
วัดธรรมิการาม
ประจวบคีรีขันธ์
วัดสังเวชวิศยาราม

๒๗. พระราชสิทธินายก
๒๘. พระราชพัฒนโสภณ
๒๙. พระอุดรคณารักษ์
๓๐. พระอุดมสารโสภณ
๓๑. พระศรีปทุมเมธี
๓๒. พระปริยัติเวที
๓๓. พระศรีศาสนวงศ์
๓๔. พระเมธีวราลังการ
๓๕. พระศรีสุธรรมโมลี
๓๖. พระปริยัติกวี
๓๗. พระศรีธวัชเมธี
๓๘. พระสุธีธรรมานุวัตร
๓๙. พระเมธีปริยัตโยดม
๔๐. พระสุธีรัตนาภรณ์
๔๑. พระเมธีสุดาภรณ์
๔๒. พระเมธีวรญาณ
๔๓. พระสุธีปริยัติธาดา
๔๔. พระเมธีวราภรณ์
๔๕. พระวิเชียรโมลี
๔๖. พระศรีวิสุทธิกวี
๔๗. พระศรีรัตนากร
๔๘. พระศรีภัททิยบดี
๔๙. พระวิสุทธิวราภรณ์
๕๐. พระศรีสุธรรมมุนี
๕๑. พระโสภิตกิตติธาดา
๕๒. พระวิเชียรธรรมคุณาธาร
๕๓. พระกิตติวงศ์เวที
๕๔. พระวีรธรรมมุนี
๕๕. พระวิสุทธิพงษ์เมธี
๕๖. พระสิรินันทเมธี
๕๗. พระอมรเมธี
๕๘. พระบวรรังษี
๕๙. พระปิฎกคุณาภรณ์
๖๐. พระเมธีรัตโนดม

วัดเนินพระ
ระยอง
วัดทุ่งเศรษฐี
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดโบสถ์
ปทุมธานี
วัดเขียนเขต
ปทุมธานี
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดหงส์รัตนาราม
วัดทองนพคุณ
วัดโมลีโลกยาราม
วัดปากน้ํา
วัดราชบุรณะ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดสร้อยทอง
นนทบุรี
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดคีรีวันต์
นครราชสีมา
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
วัดชนะสงคราม
วัดโมลีโลกยาราม
วัดหนัง
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดชนะสงคราม
วัดเทพธิดาราม
วัดพิชยญาติการาม
วัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดเศวตฉัตร
วัดบพิตรพิมุข
วัดตากฟ้า
นครสวรรค์
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดมงคลทับคล้อ
พิจิตร
วัดบึง
นครราชสีมา

๖๑. พระปริยัติธรรมธาดา
๖๒. พระชินวงศเวที
๖๓. พระกวีวรญาณ
๖๔. พระบวรสุทธิวงศ์
๖๕. พระวิสุทธิภัทรธาดา
๖๖. พระสุวิมลธรรมาภรณ์
๖๗. พระปริยัติวรากร
๖๘. พระโสภณธีรคุณ
๖๙. พระภัทรธรรมสุธี
๗๐. พระโสภณคณาภรณ์
๗๑. พระสรภาณโกศล
๗๒. พระสุทธิสารเมธี
๗๓. พระนิกรมมุนี
๗๔. พระเมธาวินัยรส
๗๕. พระชลญาณมุนี
๗๖. พระพุทธมนต์วราจารย์
๗๗. พระอรรถกิจโกศล
๗๘. พระญาณไตรโลก
๗๙. พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์
๘๐. พระวินัยเวที
๘๑. พระโสภณธรรมวงศ์
๘๒. พระวินัยสุธี
๘๓. พระพิศาลวิหารกิจ
๘๔. พระโสภิตวิริยาลังการ
๘๕. พระสิทธิพัฒนาทร
๘๖. พระครูมหานคราภิรักษ์

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดตรีทศเทพ
วัดตรีทศเทพ
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดประยุรวงศาวาส
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
วัดคฤหบดี
วัดเทพธิดาราม
วัดบุรณศิริมาตยาราม
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดพระศรีมหาธาตุ
วัดอุทกเขปสีมาราม ชลบุรี
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วัดกษัตราธิราช
พระนครศรีอยุธยา
วัดคลองเตยใน
วัดเสนาสนาราม
พระนครศรีอยุธยา
วัดอินทรวิหาร
วัดธาตุทอง
วัดหน้าพระเมรุ
พระนครศรีอยุธยา
วัดสังเวชวิทยาราม
วัดทรงธรรม
สมุทรปราการ
วัดบรมวงศอิศรวราราม พระนครศรีอยุธยา
*********************
ฝ่ายพิธี กองศาสนูปถัมภ์
กรมการศาสนา
โทร. ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๐๒
โทรสาร. ๐๒ ๔๓๓ ๘๘๐๑
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