รายนามพระสงฆ์สดับปกรณ์
ในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
เชิญพระโกศพระอัฐิประดิษฐานพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิรโิ สภาพัณณวดี
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
**********************
เวลา ๑๒.๐๐ น. พระสงฆ์สดับปกรณ์ ๘๖ รูป
๑. พระธรรมฐิติญาณ

วัดบึงพระลานชัย

๒. พระธรรมรัตนดิลก

วัดสุทัศนเทพวราราม

๓. พระธรรมวราลังการ

วัดเพชรวราราม

๔. พระธรรมสิทธินายก

วัดจันทาราม

๕. พระเทพประสิทธิโสภณ

วัดเทพศิรินทราวาส

๖. พระเทพปริยัติมุนี

วัดทองนพคุณ

๗. พระเทพสิทธิโกศล

วัดพลับพลาชัย

๘. พระเทพคุณาภรณ์

วัดเทวราชกุญชร

๙. พระเทพวรคุณ

วัดบรมนิวาส

ร้อยเอ็ด
เพชรบูรณ์

๑๐. พระเทพสุวรรณโมลี

วัดป่าเลไลยก์

สุพรรณบุรี

๑๑. พระเทพวราลังการ

วัดพระศรีมหาธาตุ

๑๒. พระเทพปริยัติวิมล

วัดบวรนิเวศวิหาร

๑๓. พระเทพกิตติเมธี

วัดอาษาสงคราม

๑๔. พระเทพสิทธิมุนี

วัดดุสิดาราม

๑๕. พระเทพมงคลรังษี

วัดอรุณราชวราราม

๑๖. พระเทพสิทธิโสภณ

วัดพระธาตุเชิงชุม

๑๗. พระราชธรรมสุนทร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

สมุทรปราการ

สกลนคร

๑๘. พระราชรัตนมุนี

วัดพระปฐมเจดีย์

นครปฐม

๑๙. พระราชปฏิภาณมุนี

วัดประยุรวงศาวาส

๒๐. พระราชวินัยสุนทร

วัดนิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา

๒๑. พระราชปัญญาภรณ์

วัดนางชี

๒๒. พระราชธรรมาภรณ์

วัดกลาง

สมุทรปราการ

๒๓. พระราชสิทธินายก

วัดเนินพระ

ระยอง

๒๔. พระราชวชิรโสภณ

วัดวชิรธรรมสาธิต

๒๕. พระราชเวที

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๒๖. พระราชสุตาลังการ

วัดนิมมานรดี

๒๗. พระราชสุตาภรณ์

วัดปากน้ํา

๒๘. พระราชรัตนกวี

วัดมหาธาตุ

ยโสธร

๒๙. พระราชปัญญาเวที

วัดตากฟ้า

นครสวรรค์

๓๐. พระราชจริยาภรณ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๓๑. พระราชวรญาณ

วัดบุปผาราม

๓๒. พระราชสารเวที

วัดสัมพันธวงศ์

๓๓. พระราชปริยัติสุนทร

วัดเทพลีลา

๓๔. พระราชปริยัติเวที

วัดดาวดึงษาราม

๓๕. พระราชพุทธิวราภรณ์

วัดกวิศราราม

๓๖. พระราชดิลก

วัดอาวุธวิกสิตาราม

๓๗. พระราชวรเมธาจารย์

วัดโบสถ์

ปทุมธานี

๓๘. พระราชวิริยาลังการ

วัดไร่ขิง

นครปฐม

๓๙. พระราชเมธี

วัดไตรมิตรวิทยาราม

๔๐. พระราชศาสนกิจโสภณ

วัดเสมียนนารี

๔๑. พระราชธานินทราจารย์

วัดกษัตราธิราช

พระนครศรีอยุธยา

๔๒. พระราชวินัยโสภณ

วัดล้านนา ฯ

เชียงใหม่

๔๓. พระศรีสุทธิเวที

วัดอรุณราชวราราม

ลพบุรี

๔๔. พระรัตนสุธี

วัดไร่ขิง

นครปฐม

๔๕. พระรัตนวิมล

วัดยางน้อย

อุบลราชธานี

๔๖. พระโสภณรัตนาภรณ์

วัดพุทธจักร ฯ

๔๗. พระอนันตสารโสภณ

วัดสิริจันทรนิมิต

๔๘. พระวิเชียรกวี

วัดปากน้ํา

๔๙. พระปริยัติวรากร

วัดคฤหบดี

๕๐. พระพิมลภาวนาพิธาน

วัดโสธรวราราม

๕๑. พระโสภณธรรมเมธี

วัดสุวรรณคีรี

๕๒. พระโสภณพัฒนากร

วัดบางพลีใหญ่ใน

๕๓. พระพุทธมนต์วราจารย์

วัดสุทัศนเทพวราราม

๕๔. พระญาณเวที

วัดบวรมงคล

๕๕. พระพิศาลพัฒโนดม

วัดหนองโว้ง

สุโขทัย

๕๖. พระพิศิษฏ์พัฒนพิธาน

วัดหนองหอย

ราชบุรี

๕๗. พระพิพัฒนกิจวิธาน

วัดวชิรธรรมสาธิต

๕๘. พระนิภากรกิตติพิลาส

วัดตรีทศเทพ

๕๙. พระปริยัติกวี

วัดปากน้ํา

๖๐. พระสิริพัฒนาภรณ์

วัดทุ่งศรีเมือง

อุบลราชธานี

๖๑. พระมงคลสิทธิคุณ

วัดบางสมัคร

ฉะเชิงเทรา

๖๒. พระโสภณสุตาลังการ

วัดบัวขวัญ

นนทบุรี

๖๓. พระวินัยเวที

วัดเสนาสนาราม

พระนครศรีอยุธยา

๖๔. พระวินัยสุธี

วัดธาตุทอง

๖๕. พระสิทธิญาณมุนี

วัดคูหาสวรรค์

๖๖. พระสิทธิพัฒนาภรณ์

วัดไชโย

อ่างทอง

๖๗. พระสิทธิพัฒนาทร

วัดทรงธรรม

สมุทรปราการ

๖๘. พระสุธีปริยัติธาดา

วัดชนะสงคราม

๖๙. พระพิพัฒน์วราภรณ์

วัดศรีสุดาราม

ลพบุรี

ฉะเชิงเทรา

๗๐. พระพิศาลกิจจาภรณ์

วัดชนะสงคราม

๗๑. พระสิริชัยโสภณ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

๗๒. พระประสิทธิโสภณ

วัดประสิทธิชัย

๗๓. พระศรีสุธรรมโมลี

วัดโมลีโลกยาราม

๗๔. พระประสิทธิสุตคุณ

วัดสุทัศนเทพวราราม

๗๕. พระกิตติสารมุนี

วัดชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา

๗๖. พระอุดรคุณารักษ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๗๗. พระปริยัติวโรปการ

วัดชัยพฤกษมาลา

๗๘. พระอรรถกิจโกศล

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

๗๙. พระเมธีสุทธิกร

วัดสระเกศ

๘๐. พระสรภาณโกศล

วัดไตรมิตรวิทยาราม

๘๑. พระวินัยเมธี

วัดสัมพันธวงศ์

๘๒. พระโสภิตวิริยาลังการ

วัดสังเวชวิศยาราม

๘๓. พระโสภณธรรมธาดา

วัดคิรีวิหาร

ตราด

๘๔. พระปัญญาวิสุทธิโมลี

วัดเทพนิมิต

ฉะเชิงเทรา

๘๕. พระครูศรีสิทธิการ

วัดแคนอก

นนทบุรี

๘๖. พระมหาปกรณ์ กิตติธโร ป.ธ.๙

ตรัง

วัดชนะสงคราม
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