รายนามพระสงฆ์
สวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์
ในการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร พระราชทานพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
*******************
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ สดับปกรณ์ เวลา ๑๒.๐๐ น
๑. พระเทพสารสุธี
๒. พระเทพปริยัติ
๓. พระเทพวรเมธี
๔. พระเทพวิสุทธาภรณ์
๕. พระเทพสุเมธมุนี
๖. พระเทพปริยัติวิธาน
๗. พระเทพสมุทรโมลี
๘. พระเทพพิพัฒนาภรณ์
๙. พระเทพปัญญาเมธี
๑๐. พระเทพจันทมุนี
๑๑. พระเทพกิตติรังษี
๑๒. พระเทพศีลวิสุทธิ์
๑๓. พระเทพรัตนดิลก
๑๔. พระเทพสารเมธี
๑๕. พระเทพสิริโสภณ
๑๖. พระเทพคุณาธาร
๑๗. พระเทพวินยาภรณ์
๑๘. พระเทพสารคามมุนี
๑๙. พระเทพสุวรรณโมลี
๒๐. พระเทพรัตนกวี
๒๑. พระเทพสิทธิวิมล
๒๒. พระเทพปริยัติเมธี
๒๓. พระเทพวรมุนี
๒๔. พระเทพสิทธิมงคล

วัดจันทนาราม
วัดคูยาง
วัดบางขวาง
วัดมหาธาตุ
วัดโยธานิมิตร
วัดคลองโพธิ์
วัดเพชรสมุทร
วัดท่าไทร
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดใหม่
วัดธาตุ
วัดประชุมชลธารา
วัดศาลาลอย
วัดประชานิยม
วัดวังตะวันตก
วัดดุลยาราม
วัดพระมหาธาตุ
วัดอภิสิทธิ์
วัดป่าเลไลยก์
วัดมหาธาตุ
วัดคลองวาฬ
วัดนครสวรรค์
วัดธาตุพนม
วัดตโปทาราม

จันทบุรี
กําแพงเพชร
นนทบุรี
ราชบุรี
ตราด
อุตรดิตถ์
สมุทรสงคราม
สุราษฎร์ธานี
ฉะเชิงเทรา
จันทบุรี
ขอนแก่น
นราธิวาส
นครราชสีมา
กาฬสินธุ์
นครศรีธรรมราช
สตูล
นครศรีธรรมราช
มหาสารคาม
สุพรรณบุรี
เพชรบูรณ์
ประจวบคีรีขันธ์
นครสวรรค์
นครพนม
ระนอง

๒๕. พระราชสารสุธี
๒๖. พระราชชัยมุนี
๒๗. พระราชเมธาจารย์
๒๘. พระราชวินัยเวที
๒๙. พระราชกิตติเมธี
๓๐. พระราชวิสุทธิกวี
๓๑. พระราชสิทธิเวที
๓๒. พระราชปรีชาญาณมุนี
๓๓. พระราชปัญญาสุธี
๓๔. พระราชปรีชามุนี
๓๕. พระราชภัทรธาดา
๓๖. พระราชสมุทรเมธี
๓๗. พระราชวิริยาภรณ์
๓๘. พระราชธรรมคณี
๓๙. พระราชกิตติรังษี
๔๐. พระราชพุฒิเมธี
๔๑. พระราชวราลังการ
๔๒. พระราชวีราภรณ์
๔๓. พระราชปราจีนมุนี
๔๔. พระราชวิมลเมธี
๔๕. พระราชปริยัติสุธี
๔๖. พระราชปัญญาโมลี
๔๗. พระราชธรรมภาณี
๔๘. พระราชรัตนวิมล
๔๙. พระราชสิทธิโสภณ
๕๐. พระราชธีราจารย์
๕๑. พระราชบัณฑิต
๕๒. พระราชจินดานายก
๕๓. พระราชวิสุทธิคุณ
๕๔. พระราชสังวรญาณ
๕๕. พระราชสุวรรณเวที
๕๖. พระศรีสุธรรมเมธี
๕๗. พระเมธีธรรมาลังการ
๕๘. พระโสภณปริยัตยาทร
๕๙. พระปริยัติกิตติคุณ

วัดสิริกาญจนาราม
วัดชัยสามหมอ
วัดจําทรายมูล
วัดโบสถ์
วัดพระนอนจักรสีห์
วัดภูผาภิมุข
วัดเจษฎาราม
วัดบ่อชะเนง
วัดประชุมโยธี
วัดกลาง
วัดบางกระเบา
วัดพิชัยสงคราม
วัดศรีอุโมงค์คํา
วัดศรีรัตนาราม
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
วัดมงคลทับคล้อ
วัดโพธิสมภรณ์
วัดศรีบุญเรือง
วัดป่าทรงคุณ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดคลองเกตุ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
วัดสระแก้ว
วัดกาญจนบุรีเก่า
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
วัดมณีวนาราม
วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
วัดหลักเมือง
วัดเวฬุวัน
วัดต้นสน
วัดเวฬุวัน
วัดพระบาทมิ่งเมือง
วัดกระพังสุรินทร์
วัดมหัตมังคลาราม

กาญจนบุรี
ชัยภูมิ
ลําปาง
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
พัทลุง
สมุทรสาคร
อํานาจเจริญ
พังงา
กาฬสินธุ์
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
พะเยา
พิษณุโลก
ศรีสะเกษ
พิจิตร
อุดรธานี
เลย
ปราจีนบุรี
สุโขทัย
ลพบุรี
ลําพูน
สระแก้ว
กาญจนบุรี
ชัยนาท
อุบลราชธานี
อ่างทอง
ลําปาง
ปัตตานี
ลพบุรี
อ่างทอง
ยะลา
แพร่
ตรัง
สงขลา

๖๐. พระวิสุทธินายก
๖๑. พระศาสนดิลก
๖๒. พระพุทธิสารโสภณ
๖๓. พระสิริรัตนสุธี
๖๔. พระโสภณธรรมธาดา
๖๕. พระวิจิตรพิพัฒโนดม
๖๖. พระวิมลธรรมคณี
๖๗. พระสุทธิสารสุธี
๖๘. พระสุนทรพุทธิธาดา
๖๙. พระปัญญาวิสุทธิคุณ
๗๐. พระวุฒิสารโสภณ
๗๑. พระศรีสุทธิเวที
๗๒. พระปัญญารัตนาภรณ์
๗๓. พระศรีสุธรรมเวที
๗๔. พระปริยัติกิจวิธาน
๗๕. พระวินัยเวที
๗๖. พระวินัยเมธี
๗๗. พระมหากวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙
๗๘. พระมหาปกรณ์ ป.ธ.๙
๗๙. พระครูสรวุฒพิศิษฎ์
๘๐. พระครูศรีสิทธิการ
๘๑. พระครูโกมุทสิทธิการ
๘๒. พระครูธีรธรรมานันท์
๘๓. พระครูสุวัฒน์บุญโญภาส
๘๔. พระมหาวรวุฒิ ชิตธมฺโม ป.ธ.๗
๘๕. พระครูปลัดธีรวัฒน์
๘๖. พระมหาสิริพงษ์ สิริวํโส ป.ธ.๓

วัดสนธิกรประชาราม
วัดป่าสุทธาวาส
วัดล้านนาญาณสังวราราม
วัดแสงธรรมสุธาราม
วัดคีรีวิหาร
วัดท่าไม้แดง
วัดกระบี่น้อย
วัดดอนรัก
วัดนันทวิชัย
วัดราษฎร์โยธี
วัดประชาบํารุง
วัดศรีโคมคํา
วัดศรีเอี่ยม
วัดพระงาม
วัดโสธรวราราม
วัดเสนาสนาราม
วัดสัมพันธวงศาราม
วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดชนะสงคราม
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์
วัดแคนอก
วัดโกมุทพุทธรังษี
วัดบางแวก
วัดเชิงเลน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดระฆังโฆสิตาราม

เพชรบูรณ์
สกลนคร
เชียงใหม่
นครสวรรค์
ตราด
ตาก
กระบี่
สงขลา
หนองบัวลําภู
ภูเก็ต
มหาสารคาม
พะยา
กรุงเทพฯ
ฉะเชิงเทรา
พระนครศรีอยุธยา

นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายพิธี กองศาสนูปถัมภ์
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
โทร. ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๐๒ - ๘
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