รายนามพระสงฆ์ สดับปกรณ์

ในการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร พระราชทานพระศพ

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศํกราช ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
๑.

พระธรรมกิตติมุนี

๒.

พระธรรมปิฎก

๔.

พระธรรมนันทโสภณ

๓.

พระธรรมโมลี

*********

วัดเฉลิมพระเกียรติ

นนทบุรี

วัดศาลาลอย

สุรินทร์

วัดพระพุทธบาท

วัดพระธาตุช้างค้ํา

๕.

พระเทพวิริยาภรณ์

๗.

พระเทพรัตนากร

วัดพนัญเชิง

๙.

พระราชธรรมสุนทร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๖.

๘.

พระเทพปริยัติเวที

พระราชพิพัฒนโกศล

๑๐. พระราชพิศาลมุนี

๑๑. พระราชสุทธาจารย์

วัดหัวลําโพง

วัดสุทัศนเทพวราราม

วัดศรีสุดาราม

วัดมกุฏกษัตริยาราม

พระนครศรีอยุธยา

ยโสธร

วัดมิ่งเมือง

ร้อยเอ็ด

วัดเสนาสนาราม

พระนครศรีอยุธยา

วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

๑๔. พระราชสารโมลี

วัดนาควัชรโสภณ

๑๕. พระราชเมธากรกวี

น่าน

วัดศรีธรรมาราม

๑๒. พระราชธรรมโกศล
๑๓. พระราชปริยัติวิมล

สระบุรี

อุบลราชธานี

กําแพงเพชร

๑๖. พระราชจันทโมลี

วัดบูรพาพิทยาราม

จันทบุรี

๑๘. พระราชนันทมุนี

วัดละหาร

นนทบุรี

๑๗. พระราชมุนี

๑๙. พระราชประสิทธิคุณ

วัดเทพศิรินทราวาส
วัดเทพปูรณาราม

ขอนแก่น

๒

๒๐. พระราชปริยัตยาทร

วัดมหาชัย

มหาสารคาม

๒๑. พระราชวรคุณ

วัดบุรพาราม

สุรินทร์

๒๓. พระราชวิสุทธิเมธี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

กาญจนบุรี

๒๒. พระราชพิศาลสุธี

วัดโพธิการาม

๒๔. พระราชสิทธิวิมล

วัดใหญ่อินทาราม

๒๖. พระราชสุตาลงกรณ์

วัดบูรพารามใต้

๒๘. พระราชธรรมสารสุธี

วัดมหาพุทธาราม

๓๐. พระราชวชิรเมธี

วัดพระบรมธาตุ

๒๕. พระราชวิมลโมลี
๒๗. พระราชรัตนากร
๒๙. พระราชเขมากร

๓๑. พระราชศาสนโมลี

ชลบุรี

วัดพายัพ

นครราชสีมา

วัดธาตุเรณู

นครพนม

วัดเจ็ดยอด

วัดโพธิ์เงิน

๓๒. พระราชวรคุณ

วัดบุรพาราม

๓๔. พระราชปริยัตยาภรณ์

วัดอมรคีรี

๓๓. พระราชปริยัติโมลี

ชุมพร

วัดสุวรรณาราม

ยโสธร

ศรีสะเกษ

เชียงใหม่

กําแพงเพชร

สิงห์บุรี

สุรินทร์

๓๕. พระอุดรคณารักษ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๓๗. พระรัตนเวที

วัดกุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

๓๙. พระโสภณคุณาธาร

วัดทองดีประชาราม

นราธิวาส

๓๖. พระศรีวิสุทธิคุณ

๓๘. พระสิริธรรมราชมุนี

วัดศาลาลอย

วัดมะนาวหวาน

สุรินทร์

นครศรีธรรมราช

๔๐. พระปิยทัสสี

วัดป่าผาเจริญ

เลย

๔๒. พระมงคลวัฒนคุณ

วัดป่าสาลวัน

นครราชสีมา

๔๔. พระวุฒิสารโสภณ

วัดประชาบํารุง

มหาสารคาม

๔๑. พระเมธาธรรมรส

๔๓. พระสุทธิสารโสภณ
๔๕. พระวิสุทธิกิตติสาร

วัดมัชฌิมาวาส
วัดสุทธิธรรมรังษิยานุสรณ์

วัดเจริญจิตร

สงขลา

มุกดาหาร

อํานาจเจริญ

๓

๔๖. พระวิมลปัญญาภรณ์

วัดเสาธงทอง

ลพบุรี

๔๘. พระสุทัสสีมุนีวงศ์

วัดหัวดง

พิจิตร

๕๐. พระศรีรัตนมุนี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

พิษณุโลก

๕๒. พระสุธรรมญาณ

วัดเจดีย์คีรีวิหาร

อุตรดิตถ์

๕๔. พระศรีวิสุทธิเมธี

วัดสุวรรณภูมิ

สุพรรณบุรี

๔๗. พระอุทัยธรรมานุวัตร
๔๙. พระเพชรบูรณ์คณาวลัย
๕๑. พระสุขวโรทัย

๕๓. พระโสภณพัฒโนดม
๕๕. พระศรีธีรพงศ์

วัดหนองขุนชาติ
วัดภูเขาดิน

วัดสังฆาราม
วัดโพธาราม

วัดพญาภู

อุทัยธานี
เพชรบูรณ์

สุโขทัย

พะเยา
น่าน

๕๖. พระพุทธสารมุนี

วัดบ้านเปลือยใหญ่

ร้อยเอ็ด

๕๘. พระศรีปริยัติธาดา

วัดโพธิ์ย่อย

บุรีรัมย์

๕๗. พระรัตโนภาสวิมล
๕๙. พระวีรชัยสุนทร

๖๐. พระวิสุทธิธรรมาจารย์
๖๑. พระอุดมธรรมปรีชา

วัดศรีบุญเรือง
วัดไพรีพินาศ

วัดใหม่กรงทอง

วัดพระโยค

มุกาดาหาร
ชัยภูมิ

ปราจีนบุรี

สุราษฎร์ธานี

๖๒. พระศรีรัตนวิมล

วัดโคกสมานคุณ

สงขลา

๖๔. พระวิจิตรธรรมนิเทศ

วัดราชบุรณะ

ชุมพร

๖๓. พระปัญญาวุฒิวิมล

วัดชนาธิปเฉลิม

๖๕. พระสุธีพรหมคุณ

วัดพราหมณี

๖๗. พระบวรรังสี

วัดระฆังโฆสิตาราม

๖๙. พระสุวิมลธรรมาภรณ์

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์

๖๖. พระวิสุทธิธรรมพิลาส
๖๘. พระปริยัติกิจโกศล

๗๐. พระพุทธมนต์วราจารย์
๗๑. พระวีรธรรมมุนี

วัดต้นธงชัย

วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
วัดสุทัศนเทพวราราม

วัดไตรมิตรวิทยาราม

สตูล

นครนายก
ลําปาง

สมุทรสาคร

๔

๗๒. พระปริยัติวรากร

วัดคฤหบดี

๗๓. พระสุเมธมุนี

วัดปรมัยยิกาวาส

๗๕. พระครูสุนทรนิมมานการ

วัดหนองกะพ้อ

รจจ.สระแก้ว

๗๗. พระครูพิทักษ์คณนุกิจ

วัดศรีหมากหญ้า

รจจ.อุดรธานี

๗๙. พระครูพิพัฒน์รัตนพงศ์

วัดพระแก้ว

รจจ.เชียงราย

๘๑. พระครูปัญญาภรณ์

วัดประสิทธิชัย

รจจ.ตรัง

๘๓. พระครูมงคลธรรมจารี

วัดศรีปทุมวนาราม

รจจ.ขอนแก่น

๗๔. พระวิบูลสีลาภรณ์

๗๖. พระครูวิมลกิตติสุนทร
๗๘. พระครูศรีจริยาภรณ์

๘๐. พระครูโอภาสบุญวัฒน์
๘๒. พระครูสุนทรวชิรคุณ

วัดนรนาถสุทริการาม

วัดพระธาตุช่อแฮ

รจจ.แพร่

วัดราษฎร์บูรณะ

รจจ.ปัตตานี

วัดเขาสําเภาทอง

รจจ.ระยอง

วัดพลับพลาชัย

รจจ.เพชรบุรี

๘๔. พระครูโกวิทสังการ

วัดกุดเรือคํา

รจจ.สกลนคร

๘๖. พระครูสิริกิจจาภรณ์

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

รจจ.ลําปาง

๘๕. พระครูปราการลักษณาภิบาล

วัดใหม่ปิ่นเกลียว

**********

รจจ.นครปฐม

ฝ่ายพิธีการ กองศาสนูปถัมภ์
กรมการศาสนา

โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๐๒ – ๘

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สํานักพระราชวัง / โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐ ต่อ ๓๑๐๓-๔ /WWW.BRH.THAIGOV.NET/

