รายนามพระสงฆ์
ในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุถวายพระเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิรโิ สภาพัณณวดี
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
**********************
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์สวดมาติกา - สดับปกรณ์ ๘๖ รูป
๑. พระธรรมไตรโลกาจารย์

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

๒. พระธรรมราชานุวัตร

วัดพระแก้ว

๓. พระเทพปริยัติมุนี

วัดทองนพคุณ

๔. พระเทพกิตติโมลี

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๕. พระเทพสมุทรโมลี

วัดเพชรสมุทร

๖. พระเทพเมธี

วัดอรุณราชวราราม

๗. พระเทพสุธี

วัดไตรธรรมาราม

สุราษฎร์ธานี

๘. พระเทพวินยาภรณ์

วัดพระมหาธาตุ

นครศรีธรรมราช

๙. พระเทพวิริยาภรณ์

วัดหัวลําโพง

๑๐. พระเทพคุณาภรณ์

วัดเทวราชกุญชร

๑๑. พระเทพรัตนากร

วัดพนัญเชิง

๑๒. พระเทพมงคลญาณ

วัดบวรมงคล

๑๓. พระเทพรัตนสุธี

วัดเขียนเขต

๑๔. พระราชพิพัฒนาทร

วัดปทุมวนาราม

๑๕. พระราชวชิรโสภณ

วัดวชิรธรรมสาธิต

๑๖. พระราชปัญญาเวที

วัดตากฟ้า

๑๗. พระราชสิทธิโกศล

วัดอนงคาราม

เชียงราย

สมุทรสงคราม

พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี

นครสวรรค์

๑๘. พระราชมุนี

วัดเทพศิรินทราวาส

๑๙. พระราชปัญญาโสภณ

วัดสระเกศ

๒๐. พระราชจริยาภรณ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๒๑. พระราชสารเวที

วัดสัมพันธวงศ์

๒๒. พระมหาปรณ์ ป.ธ.๙

วัดชนะสงคราม

๒๓. พระครูอรุณธรรมานุวัตร

วัดอรุณราชวราราม

๒๔. พระครูไพศาลพิพัฒนาทร

วัดเสนาสนาราม

๒๕. พระราชวรมุนี

วัดสังเวชวิศยาราม

๒๖. พระราชพุทธิวราภรณ์

วัดกวิศราราม

ลพบุรี

๒๗. พระราชวรเมธาจารย์

วัดโบสถ์

ปทุมธานี

๒๘. พระราชวิริยาลังการ

วัดไร่ขิง

นครปฐม

๒๙. พระราชธีรสารมุนี

วัดพระศรีมหาธาตุ

๓๐. พระโสภณธรรมเมธี

วัดสุวรรณคีรี

๓๑. พระวิมลสุตาภรณ์

วัดพิกุลทอง

๓๒. พระชลญาณมุนี

วัดอุทกเขปสีมาราม ชลบุรี

๓๓. พระพุทธมนต์วราจารย์

วัดสุทัศนเทพวราราม

๓๔. พระนิภากรกิตติพิลาส

วัดตรีทศเทพ

๓๕. พระพิศิษฏ์พัฒนพิธาน

วัดหนองหอย

๓๖. พระอาทรปริยัติกิจ

วัดเทพลีลา

๓๗. พระพิพัฒนกิจวิธาน

วัดวชิรธรรมสาธิต

๓๘. พระปริยัติสารคุณ

วัดบรมนิวาส

๓๙. พระพิศาลวิหารกิจ

วัดหน้าพระเมรุ

๔๐. พระพิศาลประชานาถ

วัดสุทธาราม

๔๑. พระวินัยเวที

วัดเสนาสนาราม

๔๒. พระวินัยสุธี

วัดธาตุทอง

พระนครศรีอยุธยา

สิงห์บุรี

ราชบุรี

พระนครศรีอยุธยา

๔๓. พระสิทธิพัฒนาภรณ์

วัดไชโย

อ่างทอง

๔๔. พระสิทธิพัฒนาทร

วัดทรงธรรม

สมุทรปราการ

๔๕. พระบวรรังษี

วัดระฆังโฆสิตาราม

๔๖. พระปัญญารัตนาภรณ์

วัดศรีเอี่ยม

๔๗. พระมหา ม.ร.ว. นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน วัดบวรนิเวศวิหาร
๔๘. พระมหาพิสิฐพงษ์ ปวิสิฏฺโฐ

วัดบวรนิเวศวิหาร

๔๙. พระมหาจินดา ฐานจินฺโต

วัดบวรนิเวศวิหาร

๕๐. พระเจริญ สุภวุฑฺฒิโก

วัดบวรนิเวศวิหาร

๕๑. พระมหาพรชัย วรญาโณ

วัดจักรวรรดิราชาวาส

๕๒. พระมหาวีรศักดิ์ ธมฺมธโช

วัดจักรวรรดิราชาวาส

๕๓. พระมหาพนม ฐิตเมธี

วัดจักรวรรดิราชาวาส

๕๔. พระมหาสุเมธ สุเมโธ

วัดจักรวรรดิราชาวาส

๕๕. พระครูธรรมธร บุญชู สิทฺธิปญฺโญ

วัดสระเกศ

๕๖. พระมหากิจการ โชติปญฺโญ

วัดสระเกศ

๕๗. พระมหากฤษณะ กิตฺติปญฺโญ

วัดสระเกศ

๕๘. พระมหาชาญณรงค์ ชุติปญฺโญ

วัดสระเกศ

๕๙. พระครูสุนทรโฆษิต

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๖๐. พระปลัด สม ญาณโสภโณ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๖๑. พระมหาประจวบ ยุตฺตโยโค

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๖๒. พระศรายุ วชิรญาโณ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๖๓. พระมหาเมืองอินทร์ อาภากโร

วัดอนงคาราม

๖๔. พระคําพันธ์ ธมฺมวิริโย

วัดอนงคาราม

๖๕. พระมหาถนอม ถิรจิตฺโต

วัดอนงคาราม

๖๖. พระครูใบฎีกา ทวี ผลสมฺปนฺโน

วัดอนงคาราม

๖๗. พระครูปลัดศีลวัฒน์

วัดประยุรวงศาวาส

๖๘. พระสมุห์ ประยูร อภิปุญฺโญ

วัดประยุรวงศาวาส

๖๙. พระมหากิตติพล สนฺติพโล

วัดประยุรวงศาวาส

๗๐. พระมหาอําพล

วัดประยุรวงศาวาส

๗๑. พระมหาปรีชา ปสนฺโน

วัดระฆังโฆสิตาราม

๗๒. พระครูปลัดธีรวัฒน์ (เผชิญ กวิว์โส) วัดระฆังโฆสิตาราม
๗๓. พระครูธรรมธร องอาจ ฉนฺทธมฺโม วัดระฆังโฆสิตาราม
๗๔. พระมหาวิเชียร ติกฺขญาโณ

วัดระฆังโฆสิตาราม

๗๕. พระมหามอง อินฺทปญฺโญ

วัดราชสิทธาราม

๗๖. พระมหาอภิวัฒน์ อภิวฒฑโณ

วัดราชสิทธาราม

๗๗. พระมหาพรชัย กุสลจิตฺโต

วัดราชสิทธาราม

๗๘. พระครูใบฎีกา จักรกฤษณ์ จกฺกวโร วัดราชสิทธาราม
๗๙. พระครูสุนทรโชตยานุวัตร

วัดสุทัศนเทพวราราม

๘๐. พระมหา ดร.กรวิก อหึสโก

วัดสุทัศนเทพวราราม

๘๑. พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์

วัดสุทัศนเทพวราราม

๘๒. พระมหาคําแสน มงฺคลเสวี

วัดสุทัศนเทพวราราม

๘๓. พระครูปลัด เนียม ปภาโต

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

๘๔. พระครูธรรมธร จรัญ สิทฺธิพโล

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

๘๕. พระมหาประสิทธิ์ สิริปญฺโญ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

๘๖. พระสรัญญู วรญาโณ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
*********************
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