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วิทยานิพนธ์ฉบบันี9 เป็นการศึกษาราชทินนามของพระราชาคณะในสมยักรุงรัตนโกสินทร์
ตั9งแต่ รัชกาลที2 ๑ ถึงรัชกาลปัจจุบนั ปีพุทธศกัราช ๒๕๕๑ โดยไดศึ้กษาประวติัความเป็นมาของ
ราชทินนามและศึกษาโครงสร้างคาํ การสร้างคาํ การเรียงคาํรวมทั9งศึกษาการเปลี2ยนแปลงของราช
ทินนาม ในด้านแนวคิดคือวิธีการตั9งราชทินนามอนัเป็นเหตุให้เกิดมีราชทินนามในหลายแขนง 
หลายชื2อ หลายความหมาย โดยศึกษาจากราชทินนามของพระราชาคณะชั9นสามญัจนถึงสมเด็จ
พระราชาคณะทั9งหมด ๑,๗๓๐ ชื2อ 

จากการศึกษาพบวา่ ราชทินนามส่วนใหญ่มีการนาํภาษาบาลีสันสกฤตมาประกอบเป็นราชทิน
นาม คาํที2ใช้นั9นดดัแปลงให้เขา้กบัภาษาไทยและเขา้กบัความหมายที2ตอ้งการได้มีการนาํวิธีการ
สมาสและสนธิมาเป็นตวัเชื2อมสร้างราชทินนามและพบว่ามีการนาํเอาอุปสรรคและนิบาตซึ2 งใชใ้น
ภาษาบาลีสันสกฤตมาประกอบเขา้กบัศพัท ์การเรียงคาํ มีการเรียงคุณศพัทไ์วห้นา้นาม เรียงนามไว้
หน้าคุณศพัท์บา้ง เรียงนามกบันามดว้ยกนับา้ง มีการเรียงนามไวห้น้ากริยาและมีการเรียงกริยาไว้
หนา้นามบา้ง มีการเรียงคุณศพัทไ์วห้นา้กริยาและมีการเรียงกริยาไวห้นา้คุณศพัทบ์า้ง ส่วนวิธีการตั9ง
ราชทินนามของพระราชาคณะนั9นพบวา่ มีการนาํนามของพระพุทธเจา้ พระธรรมและพระสงฆม์า
เป็นส่วนหนึ2 งของราชทินนาม มีการนาํชื2อ ฉายาและราชทินนามเดิม วดัและเขตที2อยู่มาปรับแต่ง
เป็นชื2อราชทินนาม อนึ2งไดมี้การตั9งถวายพระสงฆซึ์2งทาํหนา้ที2ต่างกนัในหลายแขนงไดแ้ก่ พระสงฆ์
ผูมี้หน้าที2หรือบทบาทในสายการปกครอง สายพระธรรมกถึก สายการศึกษา สายวิปัสสนา สาย
ต่างประเทศและสายการพฒันา ยงัปรากฏมีราชทินนามพิเศษที2ไดพ้ระราชทานแก่ พระสงฆ์ผูเ้ป็น
พระราชวงศ์ พระสงฆ์ที2เป็นเชื9อสายมอญรามญัและเป็นกรณีพิเศษเฉพาะบางรูปและในโอกาส
พิเศษอีกดว้ย 
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 This thesis is a study of the clerical titles of priest’s ranks in the Rattanakosin Period. This 
study covered priest's ranks from King Rama I period to now (2008). A scope of this study consists of 
word structure, word formation, word order, and name changing in the matter of the mythology of 
clerical title forming. This study covered 1730 clerical titles from the royal chapter (Chao Khun) to 
Supreme Patriarch. 
 According to the study, it is found that the most of clerical titles were imported from Pali 
language by forming word with compound of formation and combination of initial and final words into a 
compound word. Some words of clerical titles are the name of Buddha, Dhamma, or Sangha. Some are 
the name of monks' location, temple, or Their old name. Also the study found that there is difference of 
clerical title in the matter of chain of command, chain of preacher, chain of education, chain of abroad, 
chain of development. And there are some names earned on behalf of MON lineage, dynasty, and special 
opportunity. 
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บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ประเทศไทยเป็นประเทศที�ยอมรับนบัถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลกัของชาติ
และมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก พระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์ค ํ+ าชู
พระพุทธศาสนามิไดข้าด เป็นพระราชภาระที�สาํคญัประการหนึ�ง ซึ� งมีความสืบเนื�องกนัมายาวนาน 

พระมหากษตัริยไ์ทยทุกพระองคท์รงเอาพระทยัใส่ในการทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนาให้
เจริญสถาพรควบคู่กับราชอาณาจักรซึ� งมีมาตั+ งแต่ครั+ งสุโขทัยเป็นราชธานี พ่อขุนรามคาํแหง
มหาราช โปรดใหอ้าราธนาพระเถระมาจากเมืองนครศรีธรรมราชมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในกรุง
สุโขทยัซึ� งปรากฏในจารึกหลกัที� ๑ เป็นหลกัฐานมีใหเ้ห็นอยู ่

พระมหากษตัริยเ์มื�อทรงมีพระราชศรัทธาจึงทรงพระราชทานปัจจยัไทยธรรมสิ�งของอนั
เป็นราชสักการะแด่พระสงฆ์ผูเ้ป็นรัตตญั9ูมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและพระวินยั พร้อม
ทั+งทรงพระราชทานสมณศกัดิ< ราชทินนามแด่พระสงฆอี์กดว้ย เพื�อบูชาคุณความดีเป็นการบาํเหน็จ
ความชอบ ที�ท่านปฏิบติัดี ปฏิบติัชอบ  ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา 
อนัเป็นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ เพิ�มพนูขวญัและกาํลงัใจให้พระสงฆบ์าํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม ตาม
หลกัธรรมทางศาสนายิ�งขึ+น ตามพุทธวิธีที�องคพ์ระบรมศาสดาทรงยกยอ่งพระอคัรสาวกซ้าย – ขวา 
ให้เป็นกาํลงัเผยแพร่พระศาสนา และช่วยเหลือในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณร เป็นผลให้
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบมา๑ 

ขอ้ที�พระเจา้แผน่ดินทรงตั+งราชทินนามพระราชทานเป็นสมณศกัดิ< นั+นถือวา่เป็นพระราช
ประเพณีที�มีอยูทุ่กประเทศที�นบัถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติ  การพระราชทานสมณ
ศกัดิ< นั+นจะพระราชทานราชทินนามประกอบดว้ย เรียกวา่ การทรงตั+งพระราชาคณะ ซึ� งเป็นการอนั
เนื�องต่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ� งพระเจา้แผน่ดินจะทรงบาํเพญ็เป็นประการแรกในคราวเสวย
ราชยใ์หม่ ประวติัของการพระราชทานสมณศกัดิ< และราชทินนามนั+น ได้ปรากฏว่ามีมานานแล้ว 

                                                        
๑ สุนทร  สุภูตะโยธิน, ประวติัสมณศกัดิ< และพดัยศ, (กรุงเทพฯ : สหธรรมมิก, ๒๕๔๔),  อนุสรณ์งาน

พระราชทานเพลิงศพ พระราชปัญญารังสี, ๒๖๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒ 

 

และประเทศที�เริ�มตน้พระราชประเพณีดงักล่าวนี+ น่าจะเชื�อวา่มีขึ+นที�ประเทศลงักาก่อนเป็นแห่งแรก 
ตามหลกัฐานจากจารึกกลัยาณี๒ ที�ตาํบลโชงคโยง นอกเมืองหงสาวดีดา้นตะวนัตก ตวัจารึกเป็น
ภาษาบาลี (มคธ) ๒ หลกั เป็นภาษามอญอีก ๘ หลกัรวมเป็น ๑๐ หลกั เมื�อพ.ศ. ๒๐๑๙ในสมยัพระ
เจา้กรุงสาวดีธรรมเจดียปิ์ฎกธร เป็นปฐมก่อน ซึ� งกล่าวไวพ้อสรุปไดว้า่ พระเจา้หงสาวดีมีพระราช
ประสงคที์�จะทรงฟื+ นฟูพระพุทธศาสนาในรามญัประเทศ จึงทรงส่งพระสงฆม์อญ ๒๒ รูป ไปศึกษา
พระพุทธศาสนาและบวชแปลงเป็นนิกายลงักาวงศที์�เกาะลงักา(ประเทศศรีลงักาในปัจจุบนั) เพื�อนาํ
หลกัธรรมมาเผยแพร่ในกรุงหงสาวดี เมื�อพระเจา้ภูวเนกพาหุ พระเจา้กรุงลงักา ไดท้รงพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้บวชแปลงเสร็จเรียบร้อยแลว้ ไดท้รงประเคนไทยธรรมแลว้มีรับสั�งกบัพระ
เถระเหล่านั+นวา่ การที�พระราชทานเครื�องไทยธรรมต่าง ๆ ถึงมากมายเท่าใด ก็จะไม่ปรากฏเกียรติยศ
ถาวรเท่าพระราชทาน นามบญัญติั (ราชทินนาม) เพราะไทยธรรมเหล่านั+นยอ่มอาจจะกระจดัพลดั
หายสูญไปได ้ส่วนราชทินนามนี+  ย่อมปรากฏถาวรอยู่ตลอดอายุขยัของพระผูเ้ป็นเจา้ทั+งหลาย มี
รับสั�งดงันี+ แลว้จึงพระราชทานราชทินนามแด่พระสงฆ์มอญทั+งปวง เป็นราชสักการะ เช่น ตั+งพระ
โมลคลัลานะเถระ เป็นที� พระศิริสังฆโพธิสามิ ตั+งพระมหาสิวลีเถระ ให้มีนามวา่ พระติโลกคุรุสามิ 
เป็นตน้ ความขอ้นี+ทาํให้น่าเชื�อวา่ ประเทศลงักาคงมีพระราชประเพณีตั+งราชทินนามเป็นสมณศกัดิ<
มาก่อนหนา้นั+นนานแลว้ จากนั+นจึงแพร่หลายไปสู่ประเทศต่าง ๆ ที�รับเอาอิทธิพลแห่งระเบียบแบบ
แผน ประเพณีและลทัธิสงฆอ์ยา่งลงักามาเป็นแบบอยา่ง  

การพระราชประเพณีตั+งราชทินนามเป็นสมณศกัดิ< ในประเทศไทยนี+ ที�ได้พบหลกัฐาน
เก่าแก่ ก่อนสุด มีในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคาํแหง (จารึกหลกัที�๑) ซึ� งเป็นพระเจา้แผ่นดินใน
ราชวงศพ์ระร่วง ครองกรุงสุโขทยัเป็นราชธานี จารึกไวร้าว พ.ศ. ๑๘๓๕ ว่า  ที�พระนครสุโขทยั มี
สังฆราช มีปู่ ครู มีมหาเถระ และมีเถระ สังฆราชเห็นจะเป็นตาํแหน่งสังฆนายกชั+นสูงสุดตาํแหน่งปู่
ครู ตรงกบัที�เราเรียกว่า พระครู ในทุกวนันี+  เป็นตาํแหน่งสังฆนายกรองลงมาจากสังฆราชา๓ ซึ� ง
สันนิษฐานไดว้า่เป็นเคา้มาจากยศของพวกพราหมณ์  

การพระราชทานสมณศกัดิ< ราชทินนามนี+  น่าจะเกิดขึ+นครั+ งแรกในสมยัพระมหาธรรมราชา     
(ลิไทย)๔ กษตัริยรั์ชกาลที� ๕ แห่งกรุงสุโขทยั โดยแต่งตั+งพระสงฆผ์ูป้กครองให้มีราชทินนาม เช่น 
พระสังฆราชา วดัมหาธาตุ พระครูธรรมไตรโลก วดัเขาอินทร์แกว้ พระครูยาโชค วดัอุทยานใหญ่ 

                                                        
 ๒ สรุปความจาก พระยาพจนสุนทร, จารึกกลัยาณี พงศาวดารรามญัสมณวงศ,์ อนุสรณ์งานพระราชทาน
เพลิงศพ พระครูปัญญานนทคุณ, (บาง  ปัญญาทีโป) พิมพค์รั+ งที� ๑, (นนทบุรี : วดัสโมสร,๒๕๕๒),๘๗-๑๓๓. 
 ๓สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ตาํนานพระอารามแลทาํเนียบสมณศกัดิ< ,  (กรุงเทพฯ : บริษทั 
อมรินทร์พริ+นติ+งแอนดพ์ลบัชิ�ง จาํกดั, ๒๕๔๓), ๔๘. 
 ๔  เรื�องเดียวกนั,  ๔๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓ 

 

พระครูธรรมราชา วดัไตรภูมิป่าแกว้ พระครูธรรมเสนา พระครูญาณไตรโลก พระครูญาณสิทธิ<    
เป็นตน้ ในสมยักรุงศรีอยุธยา ซึ� งได้รับเอาลทัธิการปกครองอย่างเทวราชของเขมรมาใช้ ก็มีการ
สถาปนาสมณศกัดิ< อยา่งบรรดาศกัดิ< ขนุนาง ทั+งจดัระบบการปกครองคณะสงฆใ์ห้มีรูปแบบคลา้ยกบั
ราชอาณาจกัรในสมยันั+น กล่าวคือทรงแต่งตั+งสมเด็จพระอริยวงศาให้ปกครองคณะสงฆ์ฝ่ายเหนือ
และสมเด็จพระวนัรัตให้ปกครองคณะสงฆฝ่์ายใต ้๕ แมใ้นสมยักรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เมื�อ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระปฐมบรมกษตัริยแ์ห่ง
ราชวงศ์จกัรี พระราชกิจประการแรกอนัเนื�องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคือ การทรงตั+ง
พระราชาคณะ พระราชประเพณีดงักล่าวไดรั้บการปฏิบติัสืบต่อมาโดยลาํดบัจนถึงปัจจุบนั 

จะเห็นไดว้า่ นามบญัญติัหรือราชทินนามนี+ไดเ้ป็นประเพณีที�พระมหากษตัริยท์รงตั+งถวาย
พระสงฆม์าตั+งแต่ครั+ งกรุงสุโขทยัแลว้ โดยที�พระเจา้แผน่ดินไดท้รงทราบกิตติคุณของพระเถระบาง
รูป ดว้ยพระเนตรพระกรรณวา่ ท่านมีความรู้เฉลียวฉลาดรอบรู้พระไตรปิฎก มีศีลาจารวตัรเป็นที�น่า
เลื�อมใส มีความสามารถในการช่วยพระราชภาระปกครองคณะสงฆไ์ดโ้ดยเรียบร้อยดีงาม เป็นศูนย์
รวมจิตใจแห่งศรัทธาของประชาชนทั+งหลาย ก็จะทรงพระราชทานสมณศกัดิ< ราชทินนามให้เป็นราช
สักการะ แด่พระสงฆรู์ปนั+น 

แต่เดิมมา การพิจารณาทรงตั+งและเลื�อนสมณศกัดิ<  แก่พระสงฆ์ เป็นพระราชอาํนาจและ
เป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริย ์แต่เพียงพระองคเ์ดียว๖ คณะสงฆมิ์ไดมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งแต่
อยา่งใด ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว เมื�อพระองค์จะทรงพระราชทานสมณศกัดิ< ราชทินนามแด่พระสงฆ์รูปใด จะ
ทรงปรึกษากบัสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรสก่อน จึงเป็นจุดเริ�มตน้ที�ให้คณะ
สงฆมี์ส่วนร่วมในการพิจารณาความคิดเห็นได ้จนในที�สุดการพิจารณาสมณศกัดิ< ให้แก่พระสงฆจึ์ง
ตกเป็นหนา้ที�ของคณะสงฆใ์หค้วามเห็นชอบพิจารณาแลว้ จึงใหพ้ระมหากษตัริยท์รงมีพระบรมราช
วินิจฉัย โปรดพระราชทาน จวบกบัพระราชภารกิจของพระเจา้แผ่นดินมีมากมาย ซึ� งเป็นการแบ่ง
เบาพระราชภารกิจของพระมหากษตัริยอี์กทางหนึ�ง ถึงกระนั+นก็ยงัทรงมีพระราชอาํนาจ จะโปรด
พระราชทานแด่พระสงฆรู์ปใดรูปหนึ�ง ก็สุดแทแ้ต่พระราชประสงค์ ซึ� งการพระราชทานนี+ จะทรง
พระราชทานเนื�องในการบาํเพญ็พระราชกุศลเนื�องในวโรกาสสําคญั เช่น พระราชพิธีแรกขึ+นเสวย

                                                        
 ๕ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี, บนัทึกเรื�องการปกครองของไทยสมยัอยธุยาและตน้
รัตนโกสินทร์ , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  ทรงเรียบเรียงจากคาํสอนของ  ม.ร.ว.คึกฤทธิ<  
ปราโมช พ.ศ. ๒๕๑๖. (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๙), ๕๗. 
 ๖ สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ประมวลพระนิพนธ์, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหามกฏุราชวทิยาลยั, ๒๕๑๔), ๑๐๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔ 

 

ราชสมบติั วนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติั ๒๕ ปี ๕๐ ปี ๖๐ ปี และวนั
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบนกัษตัร เป็นตน้ 

อีกประการหนึ�งราชทินนามของพระราชาคณะนี+ เป็นของเนื�องดว้ยพระมหากษตัริยที์�ทรง
พระราชทานแด่พระสงฆ ์โดยทรงประดิษฐเ์รียงร้อยถอ้ยคาํประกอบราชทินนามให้เหมาะสมและมี
ความไพเราะงดงาม สอดคลอ้งกบัปฏิปทาจริยาวตัร ฐานะ บทบาท หนา้ที�และคุณสมบติั เฉพาะของ
พระสงฆ์ทรงสมณศกัดิ< แต่ละรูป แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัตอ้งรักษาจารีตดั+งเดิมของราชทินนามไว้
ด้วย ตัวอย่างเช่น พระราชธรรมคณี (เป็นเจ้าคณะปกครอง) พระโสภณธรรมวาที (เป็นพระ
นักเทศน์) พระศรีวราภรณ์ (เป็นเปรียญธรรม ๙ประโยค) พระสุขวโรทยั (เป็นเจ้าคณะจงัหวดั
สุโขทยั) เป็นตน้ แต่ภายหลงัคณะสงฆ์ซึ� งลว้นแต่เป็นนกัปราชญ์มีความรู้ความสามารถในอกัษร
สมยัได้เป็นผูคิ้ดประดิษฐ์และประกอบตั+งถวาย อีกทั+งสมณศกัดิ< ราชทินนามของพระสงฆ์ยงัเป็น
บรรดาศกัดิ< ชนิดเดียวที�เหลืออยู ่ภายหลงัจากการเปลี�ยนแปลงการปกครอง (ราชทินนามของขุนนาง
ขา้ราชการถูกยกเลิกไป) การพระราชทานสมณศกัดิ< และราชทินนามในปัจจุบนันี+  ยงัทรงโปรด
พระราชทานอยูใ่นพระราชพิธีสาํคญัของทุก ๆ ปี 

ปัจจุบนันี+ราชทินนามของพระราชาคณะมีจาํนวนมากขึ+น ยงัไม่มีผูใ้ดไดศึ้กษาราชทินนาม
ของท่านเหล่านั+น บางครั+ งผูที้�ขอพระราชทานราชทินนามไปก็มิไดค้าํนึงถึงประวติัความเป็นมาและ
ที�มาที�ไป จึงขอตั+งราชทินนามผดิวตัถุประสงคจ์ากเดิมไปบา้งและบางราชทินนามก็ลบเลือนหายไป
มิไดต้ั+งใหม่ เนื�องมาจากเหตุผลที�วา่พระราชาคณะบางรูปที�ตอ้งอธิกรณ์แลว้ก็จะไม่มีการตั+งราชทิน
นามนั+นซํ+ าอีก ทาํใหค้วามงามดา้นภาษาพลอยเสียไปดว้ย อนัเป็นเหตุน่าเสียดายเป็นอยา่งยิ�ง ผูศึ้กษา
จึงใคร่ศึกษาการใชถ้อ้ยคาํในราชทินนามพระราชาคณะในปัจจุบนั วา่ มีลกัษณะคาํและความหมาย
อย่างไร มีหลกัเกณฑ์ในการประกอบคาํราชทินนามให้สอดคลอ้งกบัสิ�งใด จึงจะแสดงถึง ฐานะ 
บทบาทและปฏิปทาจริยาวตัรของพระสงฆ์ผูค้รองราชทินนามนั+ น ๆ เป็นเช่นใดบ้าง ทั+ งนี+ มี
จุดมุ่งหมายเพื�อสร้างองคค์วามรู้เกี�ยวกบัสมณศกัดิ< และราชทินนามของพระราชาคณะอนัเป็นจารีต
วฒันธรรมคู่ชาติไทยมาชา้นานใหป้รากฏอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

๑. ศึกษาประวติัและความหมายของราชทินนามของพระราชาคณะ 
๒. ศึกษาแนวความคิดหลกัเกณฑใ์นการตั+งราชทินนามของพระราชาคณะ 
๓. ศึกษาลกัษณะคาํ การสร้างคาํ และการเรียงคาํ ในราชทินนามของพระราชาคณะ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕ 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษาเรื�องนี+ไวด้งันี+  
๑. ศึกษาราชทินนามพระราชาคณะที�ทรงโปรดพระราชทานแก่พระสงฆต์ั+งแต่รัชกาลที� ๑ 

(พ.ศ. ๒๓๒๕) ถึงรัชกาลที� ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (วนัที� ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑) 
จาํนวน ๑,๗๓๐ ชื�อ 

๒. ศึกษาเฉพาะราชทินนามพระราชาคณะของคณะสงฆไ์ทยเท่านั+น 
๓. ศึกษาเฉพาะคาํตน้ราชทินนามเท่านั+นมิไดร้วมไปถึงสร้อยราชทินนาม เช่น พระราช

เวที ตรีปิฏกบณัฑิต มหาคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี คาํวา่ พระราชเวที เป็น คาํ
ราชทินนาม  คาํวา่ ตรีปิฏกบณัฑิต มหาคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี เป็นสร้อยราช
ทินนาม 

 
ขั#นตอนของการศึกษา 

การเตรียมขอ้มูล 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลจาก เอกสารโบราณ ไมโครฟิล์ม เอกสารทางราชการ ศูนย์

อินเทอร์เน็ตสํานักนายกรัฐมนตรี HOMEPAGE http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
(ราชกิจจานุเบกษา) และหนงัสือต่าง ๆ 

๒. รวบรวมราชทินนามพระราชาคณะจากขอ้มูลดงัต่อไปนี+  
๒.๑ ปฏิทินศาสนา 
๒.๒ แถลงการณ์คณะสงฆ ์
๒.๓ ราชกิจจานุเบกษา 
๒.๔ เรื�องตั+งพระราชาคณะผูใ้หญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ พระนิพนธ์ของ สมเด็จพระ

เจา้บรมวงศเ์ธอ  กรมพระสมมตอมรพนัธ์  
๒.๕ ตาํนานพระอารามแลทาํเนียบสมณศกัดิ<  พระนิพนธ์สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ 

กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 
๒.๖ ทาํเนียบสมณศกัดิ<  
๒.๗ เอกสารที�เกี�ยวกบัราชทินนามพระสงฆแ์ละอื�น ๆ 
๒.๘ ประชุมจารึกภาคต่าง ๆ 

๓. สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัการตั+งราชทินนาม ไดแ้ก่ กรมการมหาเถรสมาคม 
เจา้คณะผูป้กครอง เช่น เจา้คณะใหญ่ เจา้คณะภาค เจา้คณะจงัหวดัเป็นตน้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖ 

 

 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
นาํขอ้มูลจากการคน้ควา้และสัมภาษณ์มาศึกษาความหมายอนัเป็นที�มาของชื�อราชทินนาม

ของพระราชาคณะ ศึกษาชื�อราชทินนามและความหมายโดยแบ่งตามหมวดหมู่ที�พระราชทาน ศึกษา
วเิคราะห์ลกัษณะคาํ การสร้างคาํ และการเรียงคาํ ในราชทินนามของพระราชาคณะแลว้นาํขอ้มูลมา
จดัระบบในการนาํเสนอ 
 
ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

๑. ทาํใหท้ราบความหมายและประวติัความเป็นมาของราชทินนาม 
๒. ทาํใหเ้ขา้ใจแนวความคิดในการตั+งราชทินนาม 
๓. ทาํให้ทราบถึงลกัษณะคาํ การสร้างคาํและการเรียงคาํ ในราชทินนามของพระราชา-

คณะ 
 

เอกสารและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

กรมการศาสนา๗ (ปัจจุบนัคือ สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) ไดจ้ดัทาํปฏิทินศาสนา
ตั+งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๕๑ โดยแต่ละปีไดล้งทาํเนียบสมณศกัดิ< ของพระสงฆท์ั�วประเทศ ตั+งแต่
สมเด็จพระสังฆราช เจา้คณะใหญ่ เจา้คณะภาค เจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอาํเภอ เจา้คณะตาํบล โดย
เรียงลาํดบัตั+งแต่ภาค ๑ ถึง ภาค ๑๘ ในตอนทา้ยไดท้าํบญัชีรายนามพระสงฆ์ที�ขอรับพระราชทาน
เลื�อนและตั+งสมณศกัดิ<  ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั ในวนัที� ๕ ธนัวาคม ของทุก ๆ ปี 

นฤมล ตุงคะโหตร๘ ไดศึ้กษาการตั+งชื�อวดัในพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานครจาํนวน
ทั+งสิ+น ๔๔๐ วดั พบวา่ ชื�อวดัแบ่งออกเป็นชื�อพื+นบา้นและชื�อราชการ โดยภาษาที�ใชมี้ความแตกต่าง
กนัทั+งในดา้นที�มาความหมาย และลกัษณะภาษาที�ใช ้ โดยที�มาความหมายของชื�อพื+นบา้นมีความ
นิยมใช้ชื�อที�แสดงถึงสภาพแวดลอ้มบริเวณวดัหรือสิ�งที�มีอยู่ในวดั ในขณะที�การตั+งชื�อราชการมี
ความนิยมใชค้วามหมายที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลในการสร้างวดั นอกจากนี+ ยงัพบวา่ลกัษณะภาษาที�ใช้

                                                        
๗ สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ปฎิทินศาสนา, (กรุงเทพฯ : สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, 

มปป), 
๘ นฤมล ตุงคะโหตร, “การตั+งชื�อวดัในพระพทุธศาสนาในกรุงเทพมหานคร.” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหา

บนัฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล, ๒๕๔๗), 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗ 

 

ในการตั+งชื�อมีความแตกต่างกนั โดยการตั+งชื�อพื+นบา้นนิยมใช้ภาษาไทย แต่ การตั+งชื�อราชการมี
ความนิยมใชภ้าษาบาลี/สันสกฤต  

พระครูสิริวรรณวิวฒัน์๙ ไดร้วบรวมประวติัการสถาปนาเลื�อนและตั+งสมณศกัดิ<  สมเด็จ
พระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะสมยักรุงรัตนโกสินทร์ เริ� มตั+ งต้นแต่ ปี 
พุทธศกัราช ๒๓๒๕ ถึง ๒๕๓๔ ซึ� งเป็นการรวบรวมทั+งประวติัการพระราชทานสมณศกัดิ< และ
ประวติัของผูรั้บพระราชทานเองด้วยรวมไปถึงเกร็ดเล็กน้อย เกร็ดความรู้และเกร็ดประวติับาง
ประการไวด้ว้ย 

พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพนัธ์ ๑๐ ได้ทรงนิพนธ์ เรื�องตั+งพระราชาคณะ
ผูใ้หญ่ ทรงรวบรวม พระราชาคณะผูใ้หญ่ทั+งราชอาณาจกัร ตั+งแต่ รัชกาลที� ๑ ถึงรัชกาลที�๗ อนั
ไดแ้ก่สมเด็จพระสังฆราชเจา้ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะชั+นต่างๆ 

พระมหาประเสริฐ   วิริยะกุล๑๑ ไดศึ้กษาราชทินนามของพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะ
สงฆภ์าค  ๑๐ (พระครูสัญญาบตัร) พบว่ามีแนวการตั+งราชทินนาม ๗ ประเภท คือ  ตั+งดว้ยคาํมงคล
นาม ตั+งตามฉายา ตั+งตามชื�อวดั ตั+งตามชื�อเดิม ตั+งตามลกัษณะงาน ตั+งตามชื�อเขตปกครอง ตั+งตาม
นามสกุลและความหมายของราชทินนามมี ๓ ประเภท คือ ความหมายเชิงรูปธรรม ความหมายเชิง
นามธรรม ความหมายผสมผสานกนัระหวา่งนามธรรมกบัรูปธรรม 

วรางคณาง   สวา่งตระกลู๑๒ ไดศึ้กษาวจิยัเรื�อง การศึกษาภาษาที�ใชใ้นการตั+งชื�อคนไทยใน
กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ที�มาของภาษาที�ใช้ในการตั+งชื�อของคนไทยพบว่ามีการใช้ภาษาบาลี
สันสกฤตมากที�สุด ร้อยละ ๖๐.๑ ซึ� งมากวา่ครึ� งของภาษาทั+งหมดและมากกวา่ภาษาไทยถึงสองเท่า 
นอกจากนั+น ยงัพบวา่มีการนาํภาษาบาลีสันสกฤตไปผสมกบัภาษาอื�นในการตั+งชื�ออีกดว้ย กล่าวคือ
เป็นคาํภาษาไทยผสมกบัภาษาบาลีสันสกฤต ร้อยละ ๖.๐ และภาษาบาลีสันสกฤตผสมกบัภาษาเขมร 
ร้อยละ ๐.๙ 

                                                        
๙ พระครูสิริวรรณรัตน์, ประวติัการสถาปนา เลื�อนและตั+งสมณศกัดิ<  สมเด็จพระสงัฆราช สมเดจ็

พระราชาคณะและพระราชาคณะสมยักรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๓๒๕-๒๕๓๔, (กรุงเทพฯ :  หจก. รุ่งเรืองสาส์น
การพิมพ.์ ๒๕๓๕), 

๑๐ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระสมมตอมรพนัธ์, เรื�องตั+งพระราชาคณะผูใ้หญใ่นกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 
๑-๒, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,๒๕๔๕), 

๑๑ พระมหาประเสริฐ วริิยะกลุ, “การวเิคราะห์ราชทินนามพระสงฆใ์นเขตปกครองคณะสงฆภ์าค ๑๐.” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบนัฑิต สาขาวชิาไทยคดีศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, ๒๕๔๓), 

๑๒ วรางคณาง   สวา่งตระกลู, ”การศึกษาภาษาที�ใชใ้นการตั+งชื�อของคนไทยในกรุงเทพมหานคร” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘ 

 

สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ๑๓ ไดท้รงพระนิพนธ์ ตาํนานพระ
อารามแลทาํเนียบสมณศกัดิ<  รวบรวมประวติัพระอารามหลวงต่าง ๆ ในราชอาณาจกัรพร้อมทั+ง
ทาํเนียบสมณศกัดิ<  ซึ� งมีมาตั+งแต่โบราณสมยั อนัไดแ้ก่ กรุงสุโขทยั กรุงศรีอยธุยา กรุงธนบุรีและกรุง
รัตนโกสินทร์ พระองคไ์ดท้รงรวบรวมราชทินนามของพระราชาคณะ พระครูสัญญาบตัรและพระ
ครูฐานานุกรมและไดท้รงอธิบายราชทินนามนั+นไวบ้างส่วนดว้ย 

สาํนกันายกรัฐมนตรี๑๔ ไดอ้อกประกาศรายนามพระสงฆ ์ที�ขอรับพระราชทานเลื�อนและ
ตั+งสมณศกัดิ<  ตั+งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๕ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ� งประกอบดว้ยพระบรมราชโองการประกาศ
สถาปนาสมณศกัดิ<  และทรงเลื�อนและตั+งพระราชาคณะในวโรกาสต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีแรกขึ+น
เสวยราชสมบติั วนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติั ๒๕ ปี ๕๐ ปี ๖๐ ปี และ
วนัเฉลิมพระชนมส์มเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบนกัษตัร เป็นตน้ 

สุชาติ   ธาราวาสน์๑๕ ได้ศึกษาคาํและความหมายราชทินนามพระสงฆ์ไทยปัจจุบนั ที�
ไดรั้บตั+งเลื�อนและสถาปนา ในวนัที� ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จาํนวน ๑,๖๒๔ ชื�อ ไดผ้ลสรุปว่า 
ลกัษณะคาํที�ใช้ในราชทินนามจากสมณศกัดิ< พระสงฆ์ไทย ปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นคาํที�มาจากบาลี
สันสกฤต เป็นการนาํศพัท์ที�ไม่ไดแ้จกวิภตัติมาประสมกนัโดยเลียนแบบการสมาสและสนธิของ
ภาษาทั+งสอง คาํศพัทเ์หล่านั+นมีทั+ง คาํนาม คุณนาม คาํกิตก์๑๖ อุปสรรค และนิบาต มีวิธีการสร้างคาํ
ดว้ยการนาํคาํบาลีสันสกฤตมาประสมกนัโดยเลียนแบบคาํสมาสของบาลีสันสกฤต ๓ ลกัษณะ คือ 
ประสมอุปสรรคกบัศพัท์ และประสมศพัท์กบัศพัท์ และมีวิธีการเรียงคาํทั+งประเภทที�เรียงตาม
ไวยากรณ์บาลีสันสกฤตและไม่เป็นไปตามหลกัไวยากรณ์บาลีสันสกฤต สมณศกัดิ< แต่ละชั+นจะมีคาํ
เฉพาะนาํหน้าแตกต่างกนัออกไป แบ่งกลุ่มความหมายตามราชทินนามตามรูปศพัท์ได้ ๘ กลุ่ม 
แบ่งกลุ่มความหมายราชทินนามที�สัมพนัธ์กบัสิ�งต่าง ๆ ได ้๘ กลุ่ม 
 
ข้อตกลงเบื#องต้น  

๑. พระราชาคณะ ในที�นี+หมายถึง พระราชาคณะของคณะสงฆไ์ทยเท่านั+น 

                                                        
๑๓สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ,  ตาํนานพระอารามแลทาํเนียบสมณศกัดิ< , (กรุงเทพฯ : บริษทั 

อมรินทร์พริ+นติ+งแอนดพ์ลบัชิ�ง จาํกดั, ๒๕๔๓), 
๑๔ สาํนกันายกรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มปป), 
๑๕ สุชาติ ธาราวาสน์,  “การศึกษาคาํและความหมายราชทินนามจากสมณศกัดิ< พระสงฆไ์ทยปัจจุบนั” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบนัฑิต สาขาวชิาไทยศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, ๒๕๔๘). 
๑๖ คาํกิตก ์หรือ กฤต คือ ศพัทที์�ปรุงดว้ยปัจจยัหมู่หนึ�งสาํหรับใชเ้ป็นคาํนาม คาํวเิศษณ์และคาํกริยา  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙ 

 

๒. ราชทินนาม ในที�นี+ หมายถึงราชทินนามของพระราชาคณะในกรุงรัตนโกสินทร์
เท่านั+น 

๓. ในการวจิยัครั+ งนี+จะยดึเอาชื�อราชทินนามและพระสงฆผ์ูไ้ดรั้บรูปแรกเป็นหลกั 
หลกัเกณฑต่์าง ๆ ในการตั+งชื�อจะยดึเอาครั+ งแรกที�พระราชทานเป็นหลกัเช่นกนั 

 
คํานิยามศัพท์เฉพาะ 

๑. สมณศกัดิ<  หมายถึง ยศพระสงฆ์ที�พระเจา้แผ่นดินพระราชทานให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ� ง
ตามพระราชอธัยาศยั โดยมีพดัยศเป็นเครื�องบอกชั+นและกาํกบั 

๒. พระราชาคณะ หมายถึง พระราชาคณะที�เรียกอย่างสามญัวา่ เจา้คุณ ซึ� งมี ๖ ชั+นไดแ้ก่ 
สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะชั+นธรรม พระราชา
คณะชั+นเทพ พระราชาคณะชั+นราช พระราชาคณะชั+นสามญั 

๓. ราชทินนาม หมายถึง ชื�อสมณศกัดิ< ที�พระเจา้แผน่ดินพระราชทานแก่พระสงฆเ์ท่านั+น 
ไม่ได้รวบไปถึงราชทินนามอย่างอื�น ในที�นี+ หมายถึงชื�อต้นราชทินนามเท่านั+น ไม่
รวมถึงสร้อยราชทินนาม 

๔. คณะสงฆ์ไทย ได้แก่ พระสงฆ์ไทยฝ่ายเถรวาททั+ งสองนิกาย คือ มหานิกายและ
ธรรมยติุกนิกาย  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐ 

 
 

บทที� ๒ 
 

ประวตัิสมณศักดิ�และราชทนินาม 
 

ประวตัิสมณศักดิ�และราชทนินามของคณะสงฆ์ไทย 
สมณศกัดิ�  หมายถึง ยศพระสงฆ์ที�ได้รับพระราชทานมีหลายชั!น แต่ละชั!นมีพดัยศเป็น

เครื�องกาํหนด๑๖ ซึ� งสมณศกัดิ� นี! น่าจะเกิดตั!งแต่ครั! งพุทธกาล ที�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงยก
ยอ่งพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลัลานะในตาํแหน่งพระอคัรสาวกและพระอสีติมหาสาวกใน
ตาํแหน่งเอตทคัคะ ซึ� งมีคุณวิเศษแตกต่างกนัไป เป็นการวางแบบแผนในการปกครองคณะสงฆใ์น
สมยันั!น พร้อมยงัมอบภาระให้พระภิกษุสาวกรับกุลบุตรผูมี้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาผูเ้ขา้มาขอ
อุปสมบทเขา้เป็นอนัเตวาสิก สัทธิวหิาริก สั�งสอนเป็นหมู่เป็นคณะ ตามคุณลกัษณะของสาวกแต่ละ
องค์ ปรากฏในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนามากมาย  เมื�อพระพุทธศาสนาเขา้มาสู่สยามประเทศใน
คราวสังคายนาครั! งที� ๓ ลกัษณะ รูปแบบ ต่าง ๆ ในการปกครองคณะสงฆ์ก็เขา้มามีอิทธิพลด้วย 
จนถึงสมยัปัจจุบนัมีการแบ่งการปกครองมีรูปแบบคลา้ยกบัราชอาณาจกัร  

ราชทินนาม หมายถึง ชื�อบรรดาศักดิ� หรือสมณศกัดิ� ชั!นสัญญาบตัรที�พระเจ้าแผ่นดิน
พระราชทาน๑๗ ในครั! งพุทธกาลสมเด็จพระบรมศาสดาจารย ์ทรงแต่งตั!งนามพิเศษหรือเรียกวา่นาม
บญัญติัใหแ้ก่พระสาวกหลายรูปให้มีนามพิเศษ เช่น ตั!งพระอุปติสสะเป็นพระสารีบุตร ตั!งพระโกลิ
ตะเป็นพระมหาโมคคลัลานะ ตั! งพระปิปผลิเป็นพระมหากัสสปะ เป็นต้น และยงัทรงมอบให้
พระสงฆเ์ป็นใหญ่ในการรับกุลบุตรเขา้มาอุปสมบท เรียกวา่ ญตัติจตุตถกรรมวาจา คือให้พระภิกษุ
อยา่งตํ�า ๑๐ รูป เป็นพระอุปัชฌายรู์ปหนึ� ง เป็นพระคู่สวด ๒ รูป สวดกรรมวาจารับกุลบุตรขึ!นเป็น
พระภิกษุโดยไดรั้บความเห็นชอบจากพระสงฆที์�ประชุมในที�นั!น ซึ� งปัจจุบนันี!ก็ใช้วิธีนี! อยู ่จะเห็น
ได้ว่าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงมอบหมายให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการปกครองคณะสงฆ์และทรง
มอบหมายให้พระสาวกที�มีความสามารถดูแลการคณะสงฆอี์กดว้ย แต่ถึงกระนั!นก็ยงัไม่ถือวา่เป็น

                                                        
  ๑๖ ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพฯ : บริษทั นานมี
บุคส์ จาํกดั, ๒๕๔๖), ๑๑๒๕. 

๑๗  เรื�องเดียวกนั, ๙๔๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑ 

ราชทินนามเป็นเพียงนามพิเศษที�พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตั!งให้เท่านั!น ดว้ยราชทินนามเป็นของอนั
พระมหากษตัริยพ์ระราทาน แต่ราชทินนามที�มีปรากฏแน่นอนนั!นเขา้ใจว่ามีปรากฏครั! งแรกใน
ประเทศศรีลังกาดงัปรากฏข้อความในจารึกกัลยาณีที�ได้กล่าวมาแล้วในเบื!องตน้ สันนิษฐานว่า
พระมหากษตัริยผ์ูต้ ั!งพระราชทานนั!นคงนาํแนวความคิดในการตั!งนามพิเศษแก่พระอคัรสาวกมา
เป็นแบบนั�นเอง 

พระราชาคณะ หมายถึง พระภิกษุที�ได้รับแต่งตั!งและสถาปนาให้มีสมณศกัดิ� ตั!งแต่ชั!น
สามญัจนถึงชั!นสมเด็จพระราชาคณะ ความเป็นมาของพระราชาคณะนั!น สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวา่ คาํวา่ สมเด็จ เป็นยศและนาํเอาแบบอยา่งมาจากเขมร 
เพราะไม่ปรากฏวา่มีคาํนี! ใชใ้นกรุงสุโขทยัเลย จะมีปรากฏก็ในกรุงศรีอยธุยาเท่านั!นดว้ยเหตุที�กรุงศรี
อยธุยามีความใกลชิ้ดกบัเมืองเขมร ฉะนั!นคาํวา่สมเด็จ จึงถูกนาํมาใชใ้นสมณศกัดิ� อยา่งสูงสุดคือ คาํ
ว่า สังฆราชา เป็นสมเด็จพระสังฆราชนั�นเอง๑๘  ต่อมาภายหลงัมาใช้เป็นคาํนาํหน้าสมณศกัดิ� ชั!น
สูงสุดแลว้ จึงคิดดดัแปลงแกใ้ขสมณศกัดิ� ชั!นรอง ๆ ลงมาต่อไปอีกวา่ “สังฆราชาคณะ” หรือเรียกสั!น
เขา้วา่ ราชาคณะ ขอ้นี! จะเห็นไดว้่า ในเมืองใหญ่ ๆพระสงฆผ์ูน้าํเป็นสังฆราชา แต่ถา้เป็นเมืองเล็ก
พระสงฆ์ผูน้าํก็เป็นเพียงพระครู เมื�อพระเจา้แผ่นดินมีพระราชประสงค์จะยกตาํแหน่งพระครูที�ว่า
การคณะภายในราชธานีให้มีสมณศกัดิ� เท่ากนักบัสังฆราชาหวัเมืองต่าง ๆ จึงทรงยกเป็นสังฆราชา
คณะหรือที�เรียกกนัทุกวนันี!วา่ พระราชาคณะ ดงัในปัจจุบนันี! ๑๙  

ดงันั!นสรุปไดว้า่ พระราชาคณะนั!น ไม่ไดห้มายถึง พระสงฆผ์ูเ้ป็นคณะของพระราชาแต่
อยา่งไร แต่หมายถึง พระสงฆผ์ูเ้ป็นคณะของพระสังฆราช เพื�อช่วยการคณะสงฆแ์บ่งเบาพระภาระ
ของสมเด็จพระสังฆราชนั�นเอง ดงัปรากฏในทาํเนียบสมณศกัดิ� ในอดีตวา่ มีพระราชาคณะเป็นคณะ
ขึ!น๒๐ หมายความวา่มีพระสงฆด์าํรงสมณศกัดิ� เป็นพระราชาคณะช่วยการคณะสงฆเ์ป็นคณะขึ!นต่อ
สมเด็จพระสังฆราช เรียกอยา่งสั!นวา่ สังฆราชาคณะ และสั!นลงอีกเป็น พราะราชาคณะ ในปัจจุบนั 

 
สมณศักดิ�และราชทนินามสมัยสุโขทยั 

สมณศกัดิ� และราชทินนามในประเทศไทยนั!นปรากฏมีหลกัฐานครั! งแรกในสมยัสุโขทยั
เป็นราชธานี สมณศกัดิ� ที�เกิดขึ!นมีจุดมุ่งหมายสําคญั ๒ ประการคือประการแรกเพื�อให้เกียรติและ

                                                        
๑๘ เริง อรรถวบูิลย,์ ทาํเนียบสมณศกัดิ� สมเด็จพระสงัฆราชและสมเดจ็พระราชาคณะในสมยักรุงรัตน 

โกสินทร์, (กรุงเทพฯ : ป.พิศนาคะการพิมพ,์ ๒๕๒๑. คณะสงฆก์รุงเทพมหานครจดัพิมพใ์นงานพระราชทาน
เพลิงศพสมเดจ็พระพฒุาจารย ์  ฐิติญาณมหาเถระ(วน วชิิตะกลุ) วดัอรุณราชวราราม ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๑),๒๓๕. 

๑๙ เรื�องเดียวกนั, ๒๓๕. 
๒๐ สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ตาํนานพระอารามแลทาํเนียบสมณศกัดิ� ), ๗๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒ 

กําลังใจแก่พระสงฆ์ผู ้ปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบให้ดํารงอยู่ในสมณเพศ เป็นกําลัง สืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาช่วยปลูกฝังศีลธรรมจรรยาให้ประชาชนมีความสงบสุขตามแนวแห่งคาํสอนทาง
พระพุทธศาสนา ประการที� ๒ เพื�อผลทางการปกครองคณะสงฆใ์หเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย๒๑  ในจารึก
หลกัที� ๑ ดา้นที� ๒ กล่าวถึงสมณศกัดิ� ไวว้า่ “พ่อขุนรามคาํแหงกระทาํโอยทานแก่มหาเถรสังฆราช
ปราชญเ์รียนจบปิฏก ไตรหลวกกวา่ปู่ ครูในเมืองนี! ” ๒๒ 

เป็นที�เขา้ใจกนัวา่หากมียศแลว้ภาระก็จะมีมาดว้ย พระมหากษตัริยเ์มื�อทรงพระราชทาน
สมณศกัดิ�  ให้แด่พระสงฆ์รูปใดก็หมายถึงทรงมอบภาระทางพระศาสนาให้ดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้าก
ข้อความที�ปรากฏท้ายสัญญาบัตร ที�ทรงโปรดพระราชทานว่า “ขออาราธนาพระคุณผู ้ได้รับ
พระราชทานเลื�อนสมณฐานนัดรเพิ�มอิสริยยศในครั! งนี!  จงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั�งสอน 
ช่วยระงบัอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอาราม ตามสมควรแก่กาํลงั
และอิสริยยศซึ�งพระราชทานนี! ”  

ในสมยัสุโขทยั มีจารึกที�กล่าวถึงราชทินนามของพระราชาคณะอยู่หลายหลกัพอให้เรา
ทราบถึงราชทินนามในสมยันั!นดงันี!  

จารึกวดัศรีชุม กล่าวถึง สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามณีศรีรัตนลงักาทีปมหา
สวามี ซึ� งเป็นพระโอรสของพระยาคาํแหง(พระราม) เป็นหลานของพอ่ขนุผาเมือง 

จารึกสุโขทยัหลกัที� ๔ และ ๕ กล่าวถึง พระสุมณมหาสวามีสังฆราช ผูที้�พระมหาธรรม
ราชาลิไทย อาราธนามาจากนครพนัแลว้ทรงสร้างวดัป่ามะม่วงถวาย  

จารึกวดัชา้งลอ้ม กล่าวถึงพระมหาสังฆราชาสุกล ํทรงเป็นพระอาจารยแ์ละพระอุปัชฌาย์
ของพระมหาธรรมราชาลิไท ในคราวเสด็จออกทรงพระผนวช 

จารึกปู่ ขุนจิดขุนจอด หลกัที� ๕๗ กล่าวถึง สมเด็จพระมหาเถรสังฆราชรัตนวงศาจารย์
พระมหาเถรธรรมเสนาบดี ผูท้รงเป็นองคป์ระธานในการทาํสัตยส์าบานระหวา่งสองปู่ หลานในกรุง
สุโขทยั 

จารึกวดัป่าแดง หลกัที� ๙ กล่าวถึงราชทินนามของพระสงฆ์หลายชื�อดงันี!  พระบรมครูติ
โลกติลกติรตน สีลคนัธวนวาสี ธรรมกิตติ สังฆราชมหาสามีเจา้ เจา้คณะอรัญวาสี, พระสังฆราช
ญาณรุจีมหาเถร,พระไตรปิฎกมหาเถร, พระพุทธวงัศเถร, พระมหาอาริพงศเถร, พระธรรมรังสีมหา
เถร, พระสุโพธานนัทมหาเถร, พระสุมงคลมหาเถร พระเขมมงคลมหาเถร, พระธรรมโฆสมหาเถร, 

                                                        
 ๒๑ สุนทร  สุภูตะโยธิน, ประวติัสมณศกัดิ� และพดัยศ, (กรุงเทพฯ : สหธรรมมิก, ๒๕๔๔. (อนุสรณ์งาน
พระราชทานเพลิงศพพระราชปัญญารังษี (เอี�ยม ธมฺมภารมหาเถร ป.ธ. ๔) พฤษภาคม ๒๕๔๔), ๒๖๕. 
 ๒๒ สาํนกันายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการพิจารณาและจดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์, ประชุมศิลา
จารึกภาคที� ๑ เป็นจารึกกรุงสุโขทยัที�ไดพ้บก่อน พ.ศ. ๒๔๖๗,  (กรุงเทพฯ : สาํนกันายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๒๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓ 

พระญาณคมัภีร์มหาเถร, พระสมณเทพมหาเถร, พระพุทธวิลาสมหาเถร, พระสุริยามหาเถร, 
พระรามรังสีมหาเถร, พระธรรมเสนาบดีมหาเถร, พระปัญญาธิกมหาเถร,พระสุพรรณสยามมหาเถร, 
พระญาณวสิมหาเถร, พระอานนทมหาเถร พระอรรคญาณมหาเถร, พระธรรมกิตติเถร 

จารึกวดัพระเสด็จ หลกัที� ๑๕ กล่าวถึง สมเด็จพระสังฆราชจุฑามณี ศรีสังฆปรินายกสธ
รรมดิลกบรมเวธาจารียบ์พิตร, พระมหาเถรราหุลเทพวนันวาสี ศรีวิริยปรัชญา,  พระมหาพรหมรัตน์
, พระมหาวลิาส, พระมหาปรัชญาเทพ 

จะเห็นได้ว่าราชทินนามที�กล่าวมาทั!งหมดนี! จะรับอิทธิพลแบบแผนมาจากลงักาทั!งสิ!น
โดยเฉพาะราชทินนามของสมเด็จพระสังฆราช จะปรากฏคาํวา่ สวามี สามี เช่นเดียวกบัที�ประเทศ
ลงักาใชแ้ละชั!นรองลงมาจะถือแบบลา้นนาเป็นส่วนใหญ่ 

ส่วนอีกราชทินนามหนึ�งไดแ้ก่ปู่ ครูหรือพระครู สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ได้
ทรงอธิบายไวว้่า คาํว่าปู่ ครู ตรงกบัคาํว่าพระครู ซึ� งเป็นตาํแหน่งรองจากพระสังฆราช โดยเอายศ
พราหมณ์มาเทียบกับสมณศกัดิ� พระสงฆ์ ในหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าในครั! งพระนคร
สุโขทยัเป็นราชธานีนั!น จดัระเบียบการปกครองคณะสงฆเ์ป็นฝ่ายขวา ๑ ฝ่ายซ้าย ๑ และมีราชทิน
นามสาํหรับสังฆนายก ดงันี!  ๒๓ 

ฝ่ายขวา 
   พระสังฆราช   อยูว่ดัมหาธาตุ 
   พระครูธรรมไตรโลก  อยูว่ดัเขาอินทรแกว้ 
   พระครูยาโชค   อยูว่ดัอุทยานใหญ่ 
   พระครูธรรมเสนา  อยูว่ดัไหนไม่ปรากฏ 

ฝ่ายซา้ย 
   พระครูธรรมราชา  อยูว่ดัไตรภูมิป่าแกว้ 
   พระครูญาณไตรโลก  อยูว่ดัไหนไม่ปรากฏ 
   พระครูญาณสิทธิ�   อยูว่ดัไหนไม่ปรากฏ 

 
สมณศักดิ�และราชทนินามสมัยอยุธยา 

ในสมยัอยธุยายงัคงถือแบบอยา่งสมยัสุโขทยั แต่เพิ�มขึ!นมาอีกคณะคือ คณะป่าแกว้ (คณะ
อรัญวาสี) สืบเนื�องจากตามตาํนานโยนก กล่าววา่ เมื�อ พ . ศ . ๑๙๖๕ พระเถระชาวเชียงใหม่ ๗ รูป 
พระเถระชาวอยุธยา ๒ รูปและพระเถระชาวเขมร ๑ รูป เดินทางไปลงักาและได้บวชแปลงเป็น

                                                        
 ๒๓ สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ตาํนานพระอารามแลทาํเนียบสมณศกัดิ� , ๕๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔ 

สิงหลนิกายในสีมานํ!า แม่นํ!ากลัยาณี ในสาํนกัพระวนัรัตนมหาเถระ เมื�อบวชใหม่แลว้ก็ปฏิบติัอยูใ่น
ลงักานานหลายปีจึงเดินทางกลบั ขากลบันิมนตพ์ระเถรชาวลงัการมาดว้ย ๒ รูป เมื�อถึงอยุธยาแลว้ก็
แยกยา้ยกนัไปเผยแผ ่ตั!งนิกายขึ!นมาใหม่เรียกวา่ " ป่าแกว้ " ( วนรัตน = ป่าแกว้ ) คณะนี! ยงัปรากฏที�
นครศรีธรรมราชและพทัลุง เช่น วดัเขียนคณะป่าแกว้เป็นตน้ คณะนี!ปฏิบติัเคร่งประชาชนจึงมีความ
เลื�อมใสถวายการอุปถมัภบ์าํรุงอยา่งแรงกลา้ 

พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหัตถเลขากล่าวว่า  มูลเหตุแห่งการแยกคณะสงฆ์
ออกเป็น  ๒ คณะ เกิดขึ!นในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ราว พ.ศ. ๒๑๒๗ พระองค์
ทรงระลึกถึง พระมหาเถรคนัฉ่อง ( พระสงฆช์าวมอญ ) จึงโปรดให้เป็นสังฆราช ครองวดัมหาธาตุ 
มีพระทินนามว่า สมเด็จพระอริยวงศญาณฯ ครั! งนั!นคณะสงฆแ์ยกเป็น ๒ คณะ คือ พระสงฆ์คณะ
เหนือใหขึ้!นต่อสมเด็จพระอริยวงศญาณฯ คณะใตขึ้!นต่อสมเด็จพระวนัรัตน์ ( สังฆราชาเดิมคือ คณะ
ป่าแกว้ ) ผูรู้้เห็นวา่ พระมหาเถรคนัฉ่องเป็นพระมอญ แมจ้ะมีความดีมากแต่คงไม่ไดเ้ป็นใหญ่ถึงขั!น
สังฆราช อาจปกครองเฉพาะพระชาวมอญเท่านั!นหรือไม่ก็มีเพียงอิสริยยศสมณฐานนัดรศกัดิ�  หาได้
มีอาํนาจการปกครองไม่หรือว่าเป็นเพียงกิตติมศกัดิ�  คณะสงฆ์ในสมยันั!นสันนิษฐานว่าน่าจะแบ่ง
ออกเป็น ๓ คณะ คือ 

๑. คณะคามวาสีฝ่ายขวา 
๒. คณะคามวาสีฝ่ายซา้ย 
๓. คณะอรัญวาสี 
สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า มูลเหตุที�จดั

พระสงฆเ์ป็นฝ่ายขวาฝ่ายซา้ยนั!นน่าจะเนื�องมาวา่ในประเทศนั!น ๆ มีพระสงฆอ์ยูแ่ลว้แต่เดิมมาพวก
หนึ� ง และยงัมีพระสงฆซึ์� งออกไปแปลงบวชมาแต่ประเทศลงัการับลทัธิลงักาวงศ์เขา้มาอุปสมบท
ออกแพร่หลายขึ!นอีกพวกหนึ�งจึงเกิดเป็นสองคณะ คณะเดิมเป็นพระที�อยูใ่นบา้น คณะลงักาวงศเ์ป็น
พระที�อยูใ่นราวป่า ภายหลงัเขา้ใจกนัผดิจึงจดัเป็นฝ่ายขวาและฝ่ายซา้ย 

สมณศกัดิ� ในสมยัอยุธยานั!นเพิ�มเป็น ๓ ชั!นคือสังฆราชกบัพระครูยงัเอาแบบสุโขทยัเพิ�ม
ตาํแหน่ง สมเด็จพระสังฆราช บงัคบับญัชาคณะสงฆท์ั�วอาณาจกัร แบ่งการปกครองดงันี!   

๑. สมเด็จพระสังฆราช วา่การทั�วราชอาณาจกัร  
๒. พระสังฆราช วา่การหวัเมืองใหญ่ ๆ  
๓. พระครู ว่าการหัวเมืองเล็กหรือในราชธานี ต่อมาจึงยกพระครูให้สูงเท่ากับ

พระสังฆราช หวัเมือง ที�เราเรียกวา่ "พระราชาคณะ" เช่นทุกวนันี!   
อนึ�งเป็นที�น่าสังเกตวา่ราชทินนามสมณศกัดิ� ของพระสงฆใ์นกรุงศรีอยุธยา จดัเป็น ๔ ชั!น 

ดงันี!  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕ 

ชั!นที� ๑ ไดแ้ก่ สมเด็จพระอริยวงษาสังฆราชาธิบดี พระวนัรัต 
ชั!นที ๒ ไดแ้ก่ พระพุทธโฆษาจารย ์พระพุฒาจารย ์พระพิมลธรรม พระธรรมโคดม 
ชั!นที� ๓ ไดแ้ก่ พระพรหมมุนี พระธรรมเจดีย ์ 
ชั!นที� ๔ ไดแ้ก่ พระเทพกระว ีพระเทพมุนี พระญาณไตรโลก 
การตั!งสมณศกัดิ� ราชทินนามในสมยักรุงศรีอยุธยา มกัจะถือเอาวดัเป็นหลกัแห่งการคณะ 

ไม่ใช่เอาราชทินนามเป็นหลกั ดงัมีรายนามดงันี!  
 

ทาํเนียบพระราชาคณะในสมยัอยธุยา 
๑. คณะคามวาสีฝ่ายซา้ย 

สมเด็จพระอริยวงษาสังฆราชาธิบดี   วดัน่าปะดู่ เป็นเจ้าคณะคามวาสีฝ่ายซ้าย มี
ฐานานุกรม ๑๐ รูปและปกครองคณะหัวเมืองฝ่ายเหนือ ขึ! นคณะคามวาสีฝ่ายซ้าย แล้วทรงมี
พระราชาคณะเป็นคณะขึ!นเพื�อช่วยการคณะสงฆด์ว้ยซึ� งมีดงันี!  
 พระพิมลธรรม      วดัรามาวาศ 
 พระพรหมมุนี      วดัราชประดิษฐาน 
 พระราชมุนี      วดัภูเขาทอง 
 พระปรกรม      วดัน่าพระเมรุ 
 พระราชกระวี      วดัวรโพธิ�  
 พระศรีสมโพธิ      วดัฉทัทนัต 
 พระพากุลเถร      วดัศริอโยทธยา 
 พระญาณสิทธิ�       วดัสังฆปัต 
 พระอไภยสรณ      วดัป่าฝ้าย 
 พระอไภยสรทะ      วดัป่าใน 
 พระอนุรุทธ      วดัป่าท่าทราย 
 พระโชติบาล      วดัรากแค 
 พระศรีสัจจญาณมุนี     วดัพญาแมน 
 พระธรรมนิโรธ      วดักระษตัรา 
 พระญาณรักขิต      วดัสังกะทา 
 พระไตรสรณธชัะ     วดัจอมปุ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖ 

๒. คณะอรัญวาสี 
พระพุทธาจารย ์  วดัโบถราชเดชะ  เป็นเจา้คณะกลาง ฝ่ายอรัญวาสี ฝ่ายสมถะวิปัสสนา 

พร้อมฝ่ายรามญั ฝ่ายลาว ถา้พระเจา้แผน่ดินเสด็จพระราชดาํเนินออกนอกพระนคร ก็ตอ้งโดยเสด็จ
ดว้ย ซึ� งมีพระราชาคณะเป็นคณะขึ!นช่วยการ ดงันี!  

พระญาณไตรโลกย ์     วดัโรงธรรม 
พระอุบาฬี      วดักุฏ 
พระญาณโพธิ      วดัเจา้มอน 
พระธรรมโกษา      วดัประดู่ 
พระเทพมุนี      วดักุฎีดาว 
พระเทพโมฬี      วดัสมณโกฏิ 
พระธรรมกิติ      วดัมเหยงคณ์ 

 
๓. คณะคามวาสีฝ่ายขวา 

พระวนัรัต   วดัป่าแกว้  เป็นเจา้คณะคามวาสีฝ่ายขวา และปกครองคณะหวัเมืองปักษใ์ตมี้
ฐานานุกรม ๑๑ รูป และมีพระราชาคณะเป็นคณะขึ!นช่วยการดงันี!  

พระธรรมโคดม      วดัธรรมิกราช 
พระธรรมไตรโลกย ์     วดัสุธาสวรรค ์
พระธรรมเจดีย ์      วดัสวนหลวงสบสวรรค ์
พระโพธิวงษ ์      วดัสวนหลวงคา้งคาว 
พระธรรมวิโรจน์     วดัโพธาราม 
พระนารท      วดัดุสิต 
พระพุทธโฆษา      วดัพุทไธสวรรย ์
พระวเิชียรเถร      วดัไชยวฒันาราม 
พระธรรมสารเถร     วดัปราสาท 
พระญาณสมโพธิ     วดัป่าตอง 
พระอริยโคดม      วดัแกว้ฟ้า 
พระอริยวงษมุนี      วดัวรเชฐ 
พระอริยมุนี      วดัราชพรี 
พระนิกรม      วดัวงัไชย 
พระนิโครธญาณ      วดัลอดช่อง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗ 

พระญาณรังษี      วดัสาดดิชน 
พระอริยธชัะ      วดัจงกรม 
 

สมณศักดิ�และราชทนินามสมัยกรุงธนบุรี 
หลงัจากเสียกรุงศรีอยธุยา เมื�อ พ.ศ. ๒๓๑๐ พระพุทธศาสนาไม่วา่จะเป็นวดัวาอารามและ

พระสงฆร์วมทั!งคมัภีร์และศิลปกรรม จิตรกรรมทางพุทธศาสนาก็ไดถู้กทาํลายไปดว้ยอยา่งยอ่ยยบั 
เมื�อสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงขบัไล่กองทพัพม่าออกไป จากราชอาณาจกัรและตั!งกรุง
ธนบุรีเป็นราชธานีขึ!นใหม่แลว้ ก็ไดท้รงรวบรวมคณะสงฆต์ั!งเป็นปึกแผน่ขึ!นมาใหม่ สมเด็จพระเจา้
กรุงธนบุรีไดท้รงอุตสาหะขวนขวายในการที�จะรื!อฟื! นเพื�อตั!งสังฆมณฑลให้คืนคง ดาํรงสภาพตาม
แบบอย่างครั! งกรุงศรีอยุธยาทุกประการ๒๔ โดยตั!งพระอาจารย์ดี จากวดัประดู่ซึ� งเป็นพระภิกษุ
ธรรมดาไม่มีสมณศกัดิ�  ให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกแห่งกรุงธนบุรี เมื�อพระสังฆราช (ดี) 
สิ!นพระชนมแ์ลว้ก็ไดท้รงตั!งพระอาจารยศ์รี จากวดับางหวา้ใหญ่ ซึ� งเป็นพระราชาคณะสมยักรุงศรี
อยุธยาอยู่วดัพนัญเชิง และองค์ที�สามเป็นเพียงพระครู ชื�อ พระครุสุธรรมธีรราชมหามุนี ตาม
ทาํเนียบวา่เป็นเจา้คณะเมืองระยองเท่านั!นเอง เป็นสมเด็จพระสังฆราช ตามลาํดบั ส่วนราชทินนาม
นั!นหาปรากฏไม่ และทรงตั!งภิกษุอื�นเป็นพระราชาคณะมีราชทินนามปรากฏ เช่น พระโพธิวงศ ์พระ
พิมลธรรม พระธรรมโคดม พระธรรมเจดีย ์พระพรหมมุนี พระเทพกระว ีพระรัตนมุนี พระอภยัสาร
ทะ พระญาณสมโพธิ พระญาณไตรโลก พระพุทธโฆษาจารย์๒๕ พระพุฒาจารย์๒๖ พระพนรัตน์๒๗ 
เป็นต้น การตั! งราชทินนามสมณศักดิ� แก่พระสงฆ์สันนิษฐานว่า พระองค์ทรงจาํราชทินนาม
พระราชาคณะในยุคนั!นไดบ้า้งและคงจะทรงรวบรวมผูใ้หญ่ที�เป็นขา้ราชการบา้ง ที�เป็นพลเมืองดี
บา้ง ซึ� งมีความสามารถจาํนามพระราชาคณะผูมี้ศกัดิ� แต่ครั! งนั!นได้บา้ง ตลอดจนพระสงฆ์ที�ทรง
กวาดตอ้นมาแต่ชั!นนั!น ๆ ยงัคงจาํราชทินนามและตั!งให้นามไวอ้ย่างเดิมบา้ง๒๘  คงจะอนุโลมตาม

                                                        
๒๔  อเนก ขาํทอง, สมณศกัดิ� คณะสงฆไ์ทย สมโภชหิรัณยบตัร พระอุบาลีคุณูปมาจารย,์  (กรุงเทพฯ : 

หจก.จงเจริญการพิมพ,์ ๒๕๔๐), ๑๑๗. 
๒๕  ปัจจุบนัราชทินนามนี!ไดรั้บสถาปนาเป็นสมเดจ็พระราชาคณะ ที� สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
๒๖  ปัจจุบนัราชทินนามนี!ไดรั้บสถาปนาเป็นสมเดจ็พระราชาคณะที� สมเด็จพระพฒุาจารยแ์ละราชทิน

นามชื�อนี! มีหลายรูปคือ สมเด็จพระพฒุาจารยแ์ละสมเดจ็พระพทุธาจารย ์แต่ปัจจุบนัใช ้สมเดจ็พระพฒุาจารย ์
๒๗  ปัจจุบนัราชทินนามนี!ไดรั้บสถาปนาเป็นสมเดจ็พระราชาคณะ ที� สมเด็จพระวนัรัต ราชทินนามชื�อนี!

มีปรากฏหลายแบบดว้ยกนัคือ สมเด็จพระพนรัตน สมเด็จพระพนรัต สมเด็จพระวนัรัตน์ สมเดจ็พระวนัรัต 
ปัจจุบนัใช ้สมเด็จพระวนัรัต 

๒๘ เรื�องเดียวกนั, ๑๑๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘ 

แบบแผนที�ใช้มาตั!งแต่ครั! งกรุงเก่า โดยที�พระองค์ทรงจาํราชทินนามพระราชาคณะยุคนั!นได้บา้ง 
ทรงสอบถามพระเถระ ขา้ราชการ ราชบณัฑิตและผูมี้ความรู้ซึ� งสามารถจาํราชทินนามของพระสงฆ์
ในสมยันั!นไดบ้า้ง ปรากฎว่าพระองค์ทรงจดัส่งพระสงฆ ์ให้เป็นไปโดยราชทินนามเป็นพระราชา
คณะทั!งสิ!น รวม ๕๐ รูป แต่สมณศกัดิ� ในยคุนั!น ยงัมิไดจ้ดัลาํดบัชั!นอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เขา้ใจวา่น่าจะ
ใชแ้บบแผนอยา่งครั! งกรุงเก่า 

 
สมณศักดิ�และราชทนินามสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

เมื�อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ!นเป็นองคพ์ระ
ปฐมบรมกษตัริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จกัรีและไดท้รงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ!นในปีพ.ศ.
๒๓๒๕ ทรงให้ชาํระและทาํนุบาํรุงบา้นเมืองทั!งฝ่ายราชอาณาจกัรและพุทธจกัรให้สงบเรียบร้อย
ภายหลงัที�เกิดการจลาจลในคราวกรุงธนบุรี ดา้นฝ่ายพุทธจกัรพระองคไ์ดช้าํระความวิปริตที�เกิดใน
คราวกรุงธนบุรีให้คืนเป็นดงัเดิม คือ ทรงตั!งสมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะซึ� งพระเจา้กรุง
ธนบุรีถอดถอนออกโดยหาความผดิมิไดใ้หด้าํรงตาํแหน่งตามเดิม ๒๙ พระองคไ์ดท้รงให้จดัการสังฆ
มณฑลให้เรียบร้อยโดยยึดแบบสมยักรุงศรีอยุธยาเป็นหลกั แต่มีการเปลี�ยนแปลงบา้งเล็กนอ้ย เช่น 
ทรงเปลี�ยนนามพระธรรมโคดม เจา้คณะรองคามวาสีฝ่ายขวาเป็นพระธรรมอุดมเพื�อไม่ให้พอ้งกบั
พระนามสมเด็จพระศาสดาจารยแ์ละเปลี�ยนนามพระราชาคณะตาํแหน่งพระอุบาฬี๓๐ เป็นพระวินยั
รักขิต เพื�อไม่ใหพ้อ้งกบันามพระอรหนัต ์เป็นตน้๓๑ 

สมณศกัดิ� และราชทินนามสมยักรุงรัตนโกสินทร์นี! มีการเปลี�ยนแปลงมาโดยลาํดบัตั!งแต่
ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชกาลปัจจุบนั ซึ� งสามารถ
แบ่งสมณศกัดิ� และราชทินนามในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ออกเป็น ๓ ช่วงตามลกัษณะการ
เปลี�ยนแปลงและววิฒันาการของราชทินนาม ดงันี!  

๑. ช่วงที� ๑ เริ�มตั!งแต่รัชกาลที� ๑ ถึงรัชกาลที� ๓ 
๒. ช่วงที� ๒ เริ�มตั!งแต่รัชกาลที� ๔ ถึงรัชกาลที� ๘ 
๓. ช่วงที� ๓ เริ�มตั!งแต่รัชกาลปัจจุบนัถึงปัจจุบนั(พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
 

                                                        
๒๙ สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ตาํนานพระอารามแลทาํเนียบสมณศกัดิ� , ๙๘. 
๓๐  พระอุบาลีเถระ ท่านมีความเชียวชาญในพระวนิยัดาํรงเอตทคัคะในพระวนิยั จึงเปลี�ยนเป็นพระวนิยั

รักขิตเพื�อใหไ้ดค้วามหมายเดียวกนั ภายหลงัชื�อนี!ไดน้าํมาใชอี้กครั! งแลว้แต่เพิ�มสร้อยเป็น พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์
๓๑ เรื�องเดียวกนั, ๑๐๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๙ 

ช่วงที� ๑ 
ตอนตน้ของกรุงรัตนโกสินทร์บา้นเมืองยงัคงวุน่วายในการศึกสงครามอยูม่าก่อนยูที่เดียว  

ถึงกระนั!นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็มิไดท้รงละเลยพระบวรพุทธศาสนา
ยงัทรงให้การทาํนุบาํรุงอุปถมัภ์มิไดข้าด ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งที�สําคญั
ได้แก่ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม วดัสุทศัน์เทพวราราม วดัสระเกศและวดัพระเชตุพนฯ เป็นตน้  
เจา้นายพระราชวงศ ์ขนุนาง ขา้ราชการพากนัสร้างวดัโดยเสด็จพระราชกุศลกนัมาก เช่น สมเด็จพระ
บวรราชเจา้ มหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวงับวรสถาณมงคล สมเด็จพระอนุชาธิราชเจา้ ทรงสร้าง
วดัมหาธาตุ  วดัชนะสงคราม เป็นตน้ ทรงแก้ไขความวิปริตในสังฆมณฑลหลายประการ เช่น 
เปลี�ยนนามพระราชาคณะที�พอ้งกบัพระนาม พระพุทธเจา้เป็นนามอื�น ตั!งสมเด็จพระสังฆราช ตั!ง
พระราชาคณะ และตั!งพระราชาคณะฝ่ายรามญั ที�ว่างอยู่โปรดเกล้า ฯ ให้ประชุมพระสงฆ์ และ
บณัฑิตทาํการสังคายนาพระไตรปิฎก เมื�อปี พ.ศ. ๒๓๓๑ แลว้คดัลอกสร้างเป็น พระไตรปิฎกฉบบั
หลวง ๓ ฉบบั  โปรดเกล้า ฯ ให้มีการสอนพระปริยติัธรรมในพระบรมมหาราชวงั ตลอดจนวงั
เจา้นายและขา้ราชการชั!นผูใ้หญ่ ทรงตรากฎหมายพระสงฆ ์เพื�อควบคุมและกวดขนัความประพฤติ
ของพระสงฆ ์รวม ๑๐ ฉบบั เป็นการชาํระพระศาสนาให้บริสุทธิ� และทรงสืบต่อประเพณีพระราช
ปุจฉาคณะสงฆ์ การคณะสงฆ์ในสมยัพระองค์ คงจดัตามแบบสมยักรุงศรีอยุธยา และมีการแกไ้ข
บางประการให้เหมาะสมแก่ สภาพความเป็นจริง เช่น คณะอรัญวาสีมีน้อยไม่พอตั!งเป็นคณะ จึง
คงไวแ้ต่ตาํแหน่งพระพุฒาจารย ์เจ้าคณะใหญ่ ด้วยมีหน้าที�ตอ้งตามเสด็จฯและเปลี�ยนตาํแหน่ง
พระญานสังวรเป็นเจา้คณะรองฝ่ายอรัญวาสี ทาํให้ตาํแหน่งพระญานไตรโลกซึ� งเป็นตาํแหน่งเจา้
คณะรองฝ่ายอรัญวาสีเดิมกลายเป็นตาํแหน่งพระราชาคณะชั!นสามญัแต่นั!นมา จึงคงมีเพียง ๒ คณะ 
คือ คณะเหนือ และคณะใต ้ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที�  ๒  พระองค์ได้ทรง
บูรณปฏิสังขรณ์วดัอรุณราชวราราม วดัโมฬีโลกยาราม และวดัสุทศันเทพวราราม เป็นตน้ โปรดให้
สมเด็จพระสังฆราช  (มี)  จดัสมณทูตไปสืบสวนศาสนาวงศใ์นลงักาทวีป(ประเทศศรีลงักา)กบัทรง
มีพระราชดาํริดว้ยสมเด็จพระสังฆราช ใหท้าํพิธีวสิาขบูชาขึ!นเป็นครั! งแรกในสมยัรัตนโกสินทร์และ
สมเด็จพระสังฆราช (มี) ไดข้ยายหลกัสูตรการเรียนบาลี ๓ ชั!นเดิม คือ บาเรียนตรี โท เอก ซึ� งมีมา
ตั!งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา เป็นเปรียญ ๙ ประโยค ต่อมาสมยัสมเด็จพระสังฆราช (สุก) ไดโ้ปรดให้
สังคายนาบทสวดมนต ์

ในรัชกาลนี!  ทรงตั!งพระราชาคณะพิเศษ ๒ รูป คือ ยกพระพนรัตน์ (มี) วดัราชบูรณะ ขึ!น
เป็นสมเด็จพระพนรัตน์ ยกพระญาณสังวร (สุข) วดัราชสิทธิ เป็นสมเด็จพระญาณสังวร (ภายหลงั
สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช คนทั�วไปเรียกวา่ สังฆราชไก่เถื�อน) กบัทรงตั!งพระเจา้นอ้งยาเธอ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๐ 

พระองคเ์จา้วาสุกรี (สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส) ซึ� งทรงผนวชที�วดัพระเช
ตุพนฯ เป็นพระองค์เจา้พระราชาคณะ นบัเป็นครั! งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ที�ทรงตั!งเจา้นายพระ
ราชวงศไ์ดเ้ป็นพระราชาคณะ 

พระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้เจา้อยูห่วั  ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้สร้างพระไตรปิฎกฉบบัหลวง
เพิ�มจาํนวนขึ!นไวอี้กหลายฉบบัให้ครบสมบูรณ์กว่าเดิม โปรดเกลา้ ฯ ให้แปลพระไตรปิฎกเป็น
ภาษาไทย โดยเฉพาะในส่วนที�เป็นพระสูตร ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง ทรง
อุปการะอุดหนุนใหมี้ผูส้ร้าง และปฏิสังขรณ์วดัวาอารามขึ!นเป็นจาํนวนมาก ปรากฏวา่ในรัชกาลนี! มี
การสร้างและปฎิสังขรณ์วดัมากที�สุด อีกประการหนึ�งพระราชทานอุปถมัภ ์ภิกษุ สามเณร ที�สอบได้
ตลอดไปถึงบิดามารดา โปรดเกลา้ฯ ให้รวมพระอารามหลวงและวดัราษฎร์ในกรุงเทพฯ เขา้เป็น
คณะกลางอีกคณะหนึ� ง ขึ! นในกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส แต่ครั! งยงัเป็นกรมหมื�นนุชิต
ชิโนรส เมื�อรวมกบัคณะเดิมจึงมี ๔ คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต ้คณะกลางและคณะอรัญวาสี(ซึ� งมี
แต่ตาํแหน่งเจา้คณะ) 

ในรัชกาลนี!  ทรงตั!งพระราชาคณะพิเศษหลายรูป ทรงยกพระพุทธโฆษาจารย ์(ขุน) วดั
โมลีโลก พระราชกรรมวาจาจารย ์เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์ในช่วงนี! มีพระเจ้านายพระ
ราชวงศ์ ทรงผนวชหลายพระองค์ จึง ทรงตั!งสมเด็จพระเจา้น้องยาเธอ เจา้ฟ้ามงกุฎ เป็นพระราชา
คณะมีสมณศกัดิ� เสมอเจา้คณะรอง ทรงตั!งพระองคเ์จา้ฤกษ ์(สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปว
เรศวิริยาลงกรณ์) ในสมเด็จพระบวรราชเจา้ กรมพระราชวงับวรมหาเสนานุรักษแ์ละหม่อมเจา้รอง
ในกรมหลวงพิเศษศรีสวสัดิ� ศุขวฒันวิไชย (หม่อมเจ้าพระญาณวราภรณ์วดับพิตรพิมุข) เป็น
พระราชาคณะ 

ทาํเนียบชื�อราชทินนามของพระราชาคณะทั�วพระราชอาณาจกัรในช่วงตอนตน้ของกรุง
รัตนโกสินทร์นั!นไดถู้กจารึกเป็นอกัษรขอมและมีตราประจาํตาํแหน่งพร้อมพระฐานานุกรมเป็นลาย
รดนํ!าทอง ปรากฏที�บานหนา้ต่างภายในพระอุโบสถวดัพระเชตุพนฯ แบ่งเป็นคณะตามสายปกครอง 
ดงัต่อไปนี!   
คณะเหนือ 

สมเด็จพระสังฆราช เจา้คณะเหนือ พระพิมลธรรม เจา้คณะรอง 
 บานซา้ย     บานขวา 
 พระพุทธโฆษาจารย ์    พระธมัมเจดีย ์
 พระอุดมปิฎก     พระธมัมโกษาจารย ์
 พระมุนีนายก     พระธมัมกิจจ ์
 พระอริยกะวี     พระวไินยรักขิต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๑ 

 พระเทพมุนี     พระเทพโมลี 
 พระญาณสมโพธิ�     พระราชมุนี 
 พระญาณโพธิ�      พระราชกะวี 
 พระญาณสิทธิ�      พระราชโมลี 
 พระสีวสุิทธิวงษ ์    พระสีสุธมัมุนี 
 พระกะววีงษ ์     พระอริยวงษมุนี 
 พระวสุิทธาจาริย     พระอริยมุนี 
 พระอมรเมธาจาริย    พระรัตนมุนี 
 พระปัญญาญาณดิลก    พระนิกรม 
และมีพระครูหวัเมืองฝ่ายเหนือ มีราชทินนามต่าง ๆ รวม ๕๒ รูป 
 
คณะรามัญ 
 บานซา้ย     บานขวา 
 พระมหาสุเมธาจาริย ์เจา้คณะ   พระธมัมวสิารท 
 พระกุลวงษ ์     พระอุดมญาณ 
 พระอริยธชั     พระไตรสรณธชั 
และพระครูขึ!นตรงต่อคณะรามญัในราชทินนามต่าง ๆ อีก ๘ รูป 
 
คณะใต้ 
 สมเด็จพระวนัรัตน์  เจา้คณะใต ้ พระธมัมอุดม  เจา้คณะรอง 
 บานซา้ย     บานขวา 
 พระพรหมมุนี     พระธมัมติโลกาจารย ์
 พระอมรโมลี     พระวไินยมุนี 
 พระวเิชียรโมลี     พระศรีศากยบุต 
 พระวเิชียรมุนี     พระวรญาณมุนี 
 พระวเิชียรกวี     พระศรีสมโพธิ�  
 พระโพธิวงษ ์     พระเทพกวี 
 พระญาณปริยติั     พระญาณรักขิต 
 พระญาณไตรโลกย ์    พระสังวรวมิล 
 พระญาณวสุิทธิ�      พระธมัธราจารย ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๒ 

 พระญาณวิริยะ     พระปรากรม 
และมีพระครูหวัเมืองฝ่ายใตใ้นราชทินนามต่าง ๆ อีก ๔๘ รูป 
 
คณะอรัญวาสี 
 พระพุฒาจารย ์ เจา้คณะอรัญวาสี 
 บานซา้ย     บานขวา 
 พระธมัมวโิรจน์     พระญาณสังวรเถร 
 พระนิโรทธรังสี     พระญาณวิเชียรเถร 
 พระปัญญาวสิารเถร    พระญาณวสิารเถร 
 พระคมัภีร์ปรีชาเถร    พระญาณโกศล 
       พระญาณรังสี 
 พระธมัมสังวรเถร    พระสุธมัมเทพเถร 
 พระวสุิทธิสังวรเถร    พระวสุิทธิสารเถร 
 พระสุธมัมาจาริยเ์ถร    พระบวรวิริยเถร 
 พระสมาบติัวหิารเถร    พระบวรวชิาญาณเถร 
 พระญาณภิรัตเถร    พระอุดมวชิาญาณเถร 
 
ช่วงที� ๒ 

ในสมยัรัชกาลที� ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ภายหลงัที�ทรงลาพระผนวช
แลว้ขึ!นเสวยราชสมบติัเป็นพระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดให้เปลี�ยนแปลงในหลาย ๆ 
ด้าน ทั! งในด้านสมณศักดิ� และราชทินนามของพระสงฆ์ การปกครองคณะสงฆ์ (ซึ� งภายหลัง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลที� ๕ ไดต้ราราชบญัญติัลกัษณะปกครองคณะสงฆ ์
ร.ศ. ๑๒๑ จดัระบบการปกครองเพื�อใหค้ณะสงฆป์กครองกนัเองในรูปแบบสังฆมณฑล) ทรงโปรด
ให้ตั! งพิธีมหาสมณุตมาภิเศก สถาปนาพระเกียรติยศกรมหมื�นนุชิตชิโนรสขึ! นเป็นกรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส เป็นประธานแก่สงฆ์บริษทัทั�วพระราชอาณาจกัร อีกทั!งยงัทรงตั!งทาํเนียบ
ราชทินนามสาํหรับหม่อมเจา้พระราชาคณะ และโปรดให้แปลงราชทินนาม ตั!งราชทินนามใหม่ขึ!น
เพิ�มอีกหลายราชทินนามทีเดียว 
ราชทินนามตาํแหน่งพิเศษสาํหรับพระราชตระกลู๓๒ 

                                                        
๓๒ เรื�องเดียวกนั,  ๑๕๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๓ 

๑. พระศีลวราลงัการ 
๒. พระญาณวราภรณ์ 
๓. พระสังวรประสาธน์ 
๔. พระพุทธบาทปิลนัธน์ 
๕. พระธรรมุหิศธาดา 
๖. พระอรุณนิภาคุณากร 
๗. พระสถาพรพิริยพรต 
๘. พระศรีสุคตคตัยานุวตัร 
๙. พระราชพงษประฎิพทัธ 
๑๐. พระราชพทัธมุนี 
๑๑. พระราชพนัธุประพทัธ์ 
นอกจากนี! ทรงตั!งพระพิมลธรรม (อู่) ขึ!นเป็นสมเด็จพระอริยวงษาคตญาณ อนุโลมตาม

พระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้เจา้อยูห่วั แต่เป็นเพียงเจา้คณะใหญ่ฝ่ายเหนือ มิได้
เป็นสมเด็จพระสังฆราชและทรงตั!งพระธรรมอุดม (เซ่ง) วดัอรุณราชวรารามเป็นสมเด็จพระวนัรัต
เจา้คณะใหญ่ฝ่ายใต ้ตั!งพระพุทธาจารย ์(สน) วดัสระเกศ เป็นสมเด็จพระพุฒาจารย ์เจา้คณะใหญ่
อรัญญวาสี ยกพระพุทธโฆษาจารย ์(ฉิม) วดัโมฬีโลก ขึ!นเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยที์�เจา้คณะ
กลาง ต่อมาทรงสถาปนาพระเกียรติยศพระองค์เจ้าฤกษ์ ขึ! นเป็นกรมหมื�นบวรรังสีสุริยพนัธ์ุ  
ตาํแหน่งพระราชาคณะที�ไดย้กขึ!นเป็นสมเด็จพระราชาคณะในคราวนี!  จึงไดเ้ป็นสมเด็จพระราชา
คณะต่อ ๆ มา๓๓ 

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมากในดา้น
การปกครองทั!งฝ่ายอาณาจกัรและพุทธจกัร ทรงโปรดให้ตราพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองคณะ
สงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑โปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศ กรมหมื�นบวรรังสีสุริยพนัธ์ุ พระบรมราชอุปัธยา
จารย ์ขึ!นเป็นพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระปวเรศวิริยาลงกรณ์ ตั!งพระเจา้น้องยาเธอ พระองค์เจา้
มนุษนาคมานพเป็นกรมหมื�นวชิรญาณวโรรส โปรดให้ดํารงสมณศกัดิ� เป็นเจ้าคณะรองคณะ
ธรรมยติุกนิกาย จึงเขา้ใจวา่ตั!งคณะธรรมยุติกในคราวนั!นเป็นครั! งแรก ๓๔ ในราวปี ๒๔๒๔ และให้
แยกคณะกลางซึ� งขึ!นในพระอฐิักรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ออกต่างหาก ให้สมเด็จพระพุฒา
จารย ์(หม่อมเจา้ทดั) เป็นเจา้คณะใหญ่คณะกลาง ยกพระพรหมมุนีซึ� งเสมอชั!นธรรมเป็นตาํแหน่ง

                                                        
๓๓ เรื�องเดียวกนั,  ๑๑๒. 
๓๔ เรื�องเดียวกนั,  ๑๑๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๔ 

หิรัณยบตัร เป็นเจา้คณะรองคณะกลาง ตั!งพระสาสนโสภณ เป็นเจา้คณะรองคณะธรรมยุต ตั!งพระอุ
บาฬีเป็นเจ้าคณะรองฝ่ายอรัญวาสีเติมสร้อยว่า คุณูปมาจารย์ นอกจากนี! ยงัโปรดให้จดัระเบียบ
พระราชาคณะผูใ้หญ่ คือ ชั!นธรรมตาํแหน่งเดิม คงมีพระธรรมเจดีย ์พระธรรมไตรโลก ให้ยกพระ
ธรรมโกษาและพระธรรมปาโมกข์เพิ�มขึ! นอีก ตั! งพระเทพเมธี เพิ�มขึ! นเป็นชั!นเทพซึ� งเดิมมี ๓ 
ตาํแหน่งคือ พระเทพกวี พระเทพโมฬี พระเทพมุนี เป็นตน้ ส่วนการปกครองสงฆ์บริษทัให้จดั
อนุโลมตามพระราชอาณาจกัร คือ ให้มีเจา้คณะมณฑล เจา้คณะเมือง เจา้คณะแขวง และอธิการ 
ปกครองคณะสงฆ ์อนึ�งในรัชกาลนี! มีขอ้แปลกกว่ารัชกาลก่อนคือ ทรงพระราชทานสมณฐานนัดร
ศกัดิ� แก่พระสงฆจี์นนิกายและญวนนิกาย ใหมี้สัญญาบตัรและราชทินนามเหมือนกนั 

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที� ๖ ทรงพระกรุณาโปรดให้ตั!ง
พิธีมหาสมณุตมาภิเษก เลื�อนกรมหลวงวชิรญาณวโรรสพระราชอุปัธยาจารย ์ขึ!นเป็นสมเด็จพระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ตาํแหน่งสมเด็จพระมหาสมณะ เป็นมหาสังฆปรินายกทั�ว
ทั!งพระราชอาณาจกัรและเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตด้วย พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
พระองค์จดัระเบียบสมณศกัดิ� ในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ แยกสมณศกัดิ� เป็นฝ่ายฐานันดรคือยศและฝ่าย
ตาํแหน่งคือหนา้ที�เป็นขา้งละแผนก๓๕ หมายความวา่ แต่เดิมมานั!นฝ่ายฐานนัดรและหนา้ที�การงานมี
ส่วนเกี�ยวขอ้งกนัอยู ่เช่น หากเป็นสมเด็จพระราชาคณะจะตอ้งเป็นเจา้คณะใหญ่ดว้ย ซึ� งมกัจะเป็น
พระเถระที�มีพรรษากาลมากแลว้ทั!งนั!น ทาํให้ไม่สามารถทาํการคณะสงฆไ์ม่เต็มที�ดว้ยชราภาพแลว้ 
จึงมีพระราชดําริให้ตําแหน่งฐานันดรสําหรับพระเถระผู ้ใหญ่ ส่วนด้านกิจการคณะสงฆ์
พระราชทานแด่พระเถระผูมี้ความรู้ความสารมารถในการบริหารที�สามารถปฏิบติักิจการคณะสงฆ์
ได ้อีกประการหนึ�ง การคณะสงฆท์ั!งปวงทรงโปรดถวายเป็นพระภาระแก่สมเด็จพระมหาสมณเจา้ฯ
พระองคน์ั!น ให้กาํกบัดูแลและหากมีพระราชประสงคจ์ะแต่งตั!งสถาปนาสมณศกัดิ� แก่พระสงฆรู์ป
ใด ก็จะทรงปรึกษากบัสมเด็จพระมหาสมเจา้โดยตลอด นบัเป็นจุดเริ�มตน้ให้พระสงฆเ์ขา้มามีส่วน
เกี�ยวขอ้งในการพระราชทานสมณศกัดิ� ทาํใหปั้จจุบนั การพระราชทานสมณศกัดิ� ยงัคงโปรดให้คณะ
สงฆจ์ดัการดูแลเอง แลว้จึงทรงมีพระราชวนิิจฉยัภายหลงั 

ในรัชกาลที� ๗ พระราชกิจประการแรกคือทรงโปรดให้เลื�อนสมเด็จพระสังฆราชเจา้กรม
หมื�นชินวรสิริวฒัน์ เป็นกรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ และการพระราชทานตั!งสมณศกัดิ� และราชทินนาม
ยงัคงถือแบบอย่างรัชกาลก่อน ๆ จนถึงมีการเปลี�ยนแปลงการปกครอง การพระราชทานสมณศกัดิ�
ของพระสงฆย์งัมีอยูแ่ต่บรรดาศกัดิ� ของขา้ราชการถูกยกเลิกไปมิไดพ้ระราชทานอีกต่อไป 

                                                        
๓๕ เรื�องเดียวกนั,  ๑๑๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๕ 

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร  ภายหลงั
ที�พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงสละราชสมบติัแลว้ แต่เนื�องจากพระองค์ยงัทรงพระ
เยาวด์ว้ยพระองคมี์พระชนมายเุพียง ๙ พรรษา จึงตอ้งมีผูส้าํเร็จราชการแทนพระองค ์เพราะพระองค์
ยงัทรงศึกษาอยูต่่างประเทศ กิจการคณะสงฆจึ์งดาํเนินไปตามรัชการก่อนๆ มิไดมี้อะไรเปลี�ยนแปลง
ไปมากนกัแต่หากมีการเปลี�ยนแปลงครั! งสาํคญัที�ทาํใหรู้ปแบบภาษาในราชทินนามเปลี�ยนไปคือการ
ปรับปรุงภาษาในปีพุทธศักราช ๒๔๘๕ ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ไดใ้หมี้การปรับปรุงเปลี�ยนแปลงภาษาไทยใหมี้ความเป็นไทยโดยเนน้เฉพาะให้มีคาํ
ไทยและคาํที�อ่านง่าย ทาํใหค้าํในราชทินนามที�เป็นภาษาบาลีบา้ง ภาษาสันสกฤษบา้งไดเ้ปลี�ยนเป็น
คาํเฉพาะอย่างเดียว ดว้ยเหตุที�ว่า ให้มีอกัษรที�มีเสียงเดียวกนัเพียงตวัเดียว คือ ตดัตวัที�ออกเสียงซาํ
กนัให้เหลือเพียงตวัเดียว เช่น คาํว่า พระโศภณคณาภรณ์ ให้เปลี�ยนเป็นพระโสภณคณาภรณ์  เป็น
ตน้ ทาํให้ราชทินนามบางคาํใช้ตวัอกัษรต่างไปจากเดิม ภายหลงัเมื�อมีการประกาศเลิกใช้การเขียน
แบบนั!นแลง้ก็ยงัปรากฏวา่คาํบางคาํที�เปลี�ยนไปแลว้ก็ไม่ไดก้ลบัมาใชต้วัเดิมดงัตวัอยา่งที�ยกมาแลว้
ขา้งตน้นั�นเอง 

 
ช่วงที� ๓ 

ในรัชกาลปัจจุบนั พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช แรกเมื�อขึ!นเสวย
ราชสมบติัก็ยงัทรงพระเยาวอ์ยูจ่าํตอ้งเสด็จไปทรงศึกษาที�ต่างประเทศ ส่วนราชการแผน่ดินผูส้ําเร็จ
ราชการแทนพระองคเ์ป็นผูป้ฎิบติัพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในช่วงตน้รัชกาลจึงยงัไม่มีการ
เปลี�ยนแปลงที�เด่นชัดนัก จนปัจจุบนัคณะสงฆ์ไทยดาํเนินการปกครองตามพระราชบญัญติัคณะ
สงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕ ขึ!นแลว้ไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติม ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ�งแบ่งเป็น เจา้คณะใหญ่ เจา้คณะ
ภาค เจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอาํเภอ เจา้คณะตาํบล และเจา้อาวาส ตามลาํดบัชั!น ดา้นสมณศกัดิ� และ
ราชทินนามนั!นโปรดให้สถาปนาสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื�น นพวงศ)์ พระราชอุปัชฌาย์
เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์พระองคเจา้ต่างกรม ซึ� งนบัวา่เป็นเชื!อพระวงศ์
ชั!นหม่อมราชวงศที์�ไดท้รงกรมเป็นกรณีพิเศษในกรุงรัตนโกสินทร์ และสมณศกัดิ� และราชทินนาม
ในรัชกาลนี! ได้รับการแต่งตั! งเพิ�มเติมให้เพียงพอกับจํานวนพระสงฆ์ผู ้บ ําเพ็ญประโยชน์แก่
ประเทศชาติ โดยได้เพิ�มจาํนวนพระราชาคณะและเพิ�มราชทินนาม นับว่าตั! งแต่สถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบนั ในรัชกาลนี! ถือวา่มีตาํแหน่งสมณศกัดิ� และราชทินนามมากที�สุด  

ปัจจุบนัพระสงฆ์และวดัพระอารามมีจาํนวนมากขึ!น  ถือว่าเป็นช่วงที�พระศาสนากาํลงั
เจริญรุ่งเรืองอยา่งมาก พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงเอา
พระทยัใส่ดูและอุปถมัภ์พระบวรพุทธศาสนามิไดข้าด ถือเป็นพระราชภาระสําคญัประการหนึ� ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๖ 

ตามโบราณราชประเพณีที�สมเด็จพระบูรพมหากษตัริยาธิราชไดท้รงบาํเพญ็มา นบัวา่พระสงฆไ์ดมี้
ส่วนสําคญัในการรักษาวฒันธรรมอนัดีงามของประเทศ อนึ� งโดยเหตุที�พระสงฆ์ไดช่้วยการบาํรุง
ดูแลประเทศชาติมาตั!งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบนั การพระราชทานสมณศกัดิ� ราชทินนามจึงเปรียบ
ประหนึ� งการตอบแทนคุณงามความดีของพระสงฆ์ ซึ� งสมณศักดิ� และราชทินนามถือว่าเป็น
เอกลกัษณ์และวฒันธรรมดา้นภาษาของไทยดั!งเดิมที�ยงัดาํเนินอยู ่และเป็นระบบขนุนางที�ยงัสามารถ
ดาํเนินอยูใ่นระบอบประชาธิปไตยตราบจนถึงปัจจุบนั 
 
วโรกาสที�จะทรงพระราชทานสมณศักดิ� 

พระเจา้แผ่นดินจะทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั!ง, เลื�อนและสถาปนาสมณศกัดิ� แก่
พระสงฆใ์นวโรกาสพระราชพิธีสาํคญัดงัต่อไปนี!  

๑. วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  
๒. วนัพระราชพิธีฉตัรมงคล 
๓. วนัพระราชพิธีแรกเสวยราชสมบติั เรียกพระราชาคณะในวนันี!วา่ พระราชาคณะฤกษ ์
๔. วโรกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติั ๒๕ ปี ๕๐ ปี ๖๐ ปี และวนั

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบนกัษตัร เป็น
ตน้ 

 
ขั0นตอนการเสนอเรื�องขอพระราชทานสมณศักดิ�๓๖ 

ในปัจจุบนัการเสนอเรื� องเพื�อขอพระราชทานสมณศกัดิ� นั!นจะตอ้งเสนอไปตามลาํดับ
ขั!นตอน และจะขา้มขั!นตอนหาได้ไม่ กล่าวคือมีระเบียบปฎิบติัว่า จะตอ้งเสนอเรืองผ่านเจา้คณะ
ผูป้กครองตามลาํดบัชั!น เริ�มตน้จากผูป้กครองเหนือตนขึ!นไปเช่น ถา้เป็นผูช่้วยหรือรองเจา้อาวาส 
จะตอ้งเสนอผ่านเจา้อาวาสก่อน ถา้เป็นเจา้อาวาส จะตอ้งเสนอผ่านเจา้คณะตาํบลก่อน ถา้เป็นเจา้
คณะตาํบลจะตอ้งเสนอผา่นเจา้คณะอาํเภอก่อน เป็นตน้ คาํวา่ เสนอผา่นในที�นี!หมายความวา่ เสนอ
เรื�องผา่นโดยไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้คณะผูป้กครองในระดบันั!น ๆแลว้โดยเริ�มตน้ดงันี!  

๑. เจา้อาวาส 

                                                        
๓๖ สรุปความจาก พระมหาทองดี ปXฺญาวชิโร, ประวติัสมณศกัดิ� , (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ,์ 

๒๕๕๐.จัดพิมพ์โดย วดัปากนํ! าและสมาคมศิษย์หลวงพ่อวดัปากนํ! า เพื�อมุทิตาสักการะเนื�องในวโรกาสที�
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั!ง-เลื�อนสมณศกัดิ�  พระเถระวดัปากนํ! า พระ
เถระผูเ้ป็นนิสิตวดัปากนํ! า พระเถระผูมี้ความเกี�ยวขอ้งกบัวดัปากนํ! าและพระเถระในเขตหนเหนือ ในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐),๕๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗ 

๒. เจา้คณะตาํบล 
๓. เจา้คณะอาํเภอ 
๔. เจา้คณะจงัหวดั 
๕. เจา้คณะภาค 
๖. เจา้คณะใหญ่ 
๗. นาํเขา้สู่การประชุมพิจารณาของคณะอนุกรรมการแต่ละนิกาย (มหานิกาย-ธรรมยตุ) 
๘. นาํเขา้สู่การพิจารณาในที�ประชุมมหาเถรสมาคม 
เมื�อมหาเถรสมาคมพิจารณามีมติประการใดแลว้จะมอบเรื�องให้กรมการศาสนา(ปัจจุบนั 

คือ สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) จดัทาํบญัชีเสนอหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดาํเนินการดงันี!  
๑. สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอต่อสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๒. สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอต่อสาํนกัราชเลขาธิการ 
๓. สาํนกัราชเลขาธิการ นาํความกราบบงัคมทูลพระกรุณา 
๔. ทรงมีพระบรมราชวนิิจฉยั และทรงมีพระบรมราชโองการ 
๕. สาํนกัราชเลขาธิการ แจง้กลบัไปยงัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
๖. สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจง้พระสงฆผ์ูไ้ดรั้บพระมหากรุณาให้ทราบและ

เขา้รับพระราชทานเลื�อนและแต่งตั!งสมณศกัดิ�  ณ พระที�นั�งอมัรินทรวินิจฉัย ภายใน
พระบรมมหาราชวงั ตามหมายกาํหนดการ ในวโรกาสต่าง ๆ สุดแต่จะทรงพระกรุณา 

 
ราชทินนามของพระราชาคณะในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 

สมเด็จพระราชาคณะ 
สมเด็จพระสังฆราช  

ตาํแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนี! เป็นตาํแหน่งอิสริยยศชั!นสูงสุดของคณะสงฆ ์ทรงเป็นพระ
ประมุขแห่งพุทธจกัรวา่การคณะสงฆท์ั�วราชอาณาจกัร มีเพียง ๑ พระองค ์และทรงดาํรงตาํแหน่ง
ประธานมหาเถรสมาคม ซึ� งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงโปรดสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะ
องคห์นึ�งขึ!นเป็นสมเด็จพระสังฆราช มี ๒ ชั!น คือ 

๑. สมเด็จพระสังฆราชเจา้ ไดแ้ก่สมเด็จพระสังฆราชที�เป็นพระราชวงศ ์
๒. สมเด็จพระสังฆราช ไดแ้ก่สมเด็จพระสังฆราชที�เป็นสามญัชน 

พระภิกษุที�ไดรั้บพระราชทานสมณศกัดิ� เป็นสมเด็จพระสังฆราช จะทรงมีพระราชาคณะและพระครู
ฐานานุกรมประดบัพระอิสริยยศ ๑๕ รูป ดงัต่อไปนี!  

๑. พระราชาคณะปลดัขวา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๘ 

๒. พระราชาคณะปลดัซา้ย 
๓. พระครูวสุิทธิธรรมภาณ  
๔. พระครูพิศาลวนิยัวาท 
๕.  พระครูประสาทพุทธปริตร  พระครูพระปริตร 
๖.  พระครูประสิทธิพุทธมนต ์ พระครูพระปริตร 
๗.  พระครูวนิยัธร 
๘.  พระครูธรรมธร 
๙.  พระครูสรภญัญประกาศ พระครูคู่สวด 
๑๐. พระครุสรนาทวเิศษ พระครูคู่สวด 
๑๑. พระครูนิเทศธรรมจกัร พระครูรองคู่สวด 
๑๒. พระครูพิทกัษธุ์รกิจ พระครูรองคู่สวด 
๑๓. พระครูสังฆสิทธิการ พระครูสังฆรักษ ์
๑๔. พระครูสมุห์ 
๑๕. พระครูใบฏีกา 

 
อธิบายเรื�อง ฐานานุกรม 

อนัธรรมดาพระสงฆผ์ูไ้ดรั้บพระราชทานแต่งตั!งและเลื�อนสมณศกัดิ� นั!น จะทรงพระกรุณา
โปรดพระราชทานตาํแหน่งพระฐานานุกรมดว้ยเพื�อจะใหต้ั!งพระสงฆใ์นตาํแหน่งฐานานุกรมต่าง ๆ 
เป็นผูช่้วยการคณะสงฆข์องผูด้าํรงสมณศกัดิ� ตามอตัราที�พระราชทานตามตาํแหน่งชั!นสมณศกัดิ�  ซึ� ง
ผูไ้ดรั้บสามารถตั!งพระสงฆซึ์� งยงัมิไดด้าํรงสมศกัดิ� ได ๆ รูปใดรูปหนึ�งก็ไดต้ามเห็นสมควร เรียกวา่ 
มีฐานานุศกัดิ� ตั!งฐานานุกรมได้ตามพระราชทานในสัญญาบตัร ส่วนคาํว่า ฐานานุกรมนั!น ได้แก่ 
ตาํแหน่งสมณศกัดิ� ของพระสงฆ์อีกประเภทหนึ� งที�พระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชทานพระบรม- 
ราชานุญาตให้พระสงฆ์ผูไ้ดรั้บพระราชทานสมณศกัดิ� สามารถตั!งไดต้ามเห็นสมควรในจาํนวนที�มี
ปรากฏในสัญญาบตัร ซึ� งแต่ละตาํแหน่งจะมีไม่เท่ากนัตามแต่ลาํดบัชั!นนั!นๆ  การตั!งฐานานุกรมนั!น
สามารถแต่งตั!งไดต้าํแหน่งละหนึ�งรูปเท่านั!น ตามจาํนวนที�มีในสัญญาบตัร จะแต่งตั!งซํ! าซ้อนไม่ได้
หากจะแต่งตั!งใหม่ก็ต่อเมื�อตาํแหน่งฐานานุกรมนั!นๆว่างแล้ว เมื�อได้รับพระราชทานสมณศกัดิ�
สูงขึ!นจะกลบัมาแต่งตั!งในตาํแหน่งเดิมไม่ได ้จะสามารถแต่งตั!งเฉพาะตาํแหน่งที�ตนครองอยูเ่ท่านั!น
ตาํแหน่งฐานานุกรมนี! ทรงพระราชทานเป็นสิทธิ� ขาดแต่พระสงฆ์ผูรั้บพระราชทานสมณศกัดิ� ซึ� ง
สามารถแต่งตั!งและถอดถอนคืนฐานานุกรมที�ตนแต่งตั!งไวไ้ด้หากพิจารณาแล้วว่าผูรั้บตาํแหน่ง
ฐานานุกรมมีคุณสมบติัไม่เพียงพอ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๙ 

ส่วนจาํนวนตาํแหน่งฐานานุกรมและชื�อราชทินนามสําหรับพระฐานานุกรมนั!นจกัมี
ปรากฏในใบสัญญาบตัรทรงแต่งตั!งและเลื�อนสมณศกัดิ� ซึ� งโปรดพระราชทานพร้อมพดัยศในวนัรับ
พระราชทานทุกตาํแหน่ง เวน้แต่พระราชาคณะชั!นสามญัจะไม่มีจาํนวนพระฐานานุกรม ถึงกระนั!น
ก็เป็นที�ทราบกนัว่าสามารถแต่งตั!งฐานานุกรมได ้ตาํแหน่งพระฐานานุกรมในปัจจุบนัที�ทรงพระ
กรุณาโปรดพระราชทานมีดงันี!  

๑. ตาํแหน่งปลดั ซึ� งราชทินนามของตาํแหน่งปลดันี! จะสอดคลอ้งกบัราชทินนามของผู ้

เป็นเจา้ของตาํแหน่งฐานานุกรม ประกอบดว้ย  

๑.๑. พระราชาคณะปลดัขวา ปลดักลาง ปลดัซา้ย ของสมเด็จพระสังฆราชซึ�งจะมีชื�อ

ราชทินนามประจาํตาํแหน่งดงัจะกล่าวต่อไป แต่งตั!งได ้๒ ตาํแหน่งบา้ง ๓ ตาํแหน่งบา้งตามพระ

อิสริยยศ 

๑.๒. พระครูปลดัของสมเด็จพระราชาคณะ แต่งตั!งได ้๑ ตาํแหน่ง ซึ� งจะมีชื�อราชทิน

นามประจาํตาํแหน่งจะขึ!นตน้ราชทินนามดว้ยคาํวา่ “พระครูปลดัสัมพิพฒัน” แลว้ลงทา้ยชื�อดว้ยคาํ

วา่ “จารย”์ เช่น พระครูปลดัสัมพิพฒันธีราจารย ์ฐานานุกรมในสมเด็จพระมหา ธีราจารย ์เป็นตน้ 

๑.๓. พระครูปลดัของรองสมเด็จพระราชาคณะ แต่งตั!งได ้๑ ตาํแหน่ง ซึ� งจะมีชื�อราช

ทินนามประจาํตาํแหน่งจะขึ!นตน้ราชทินนามดว้ยคาํวา่ “พระครูปลดัสุวฒัน” แลว้ลงทา้ยชื�อดว้ยคาํ

วา่ “คุณ” เช่น พระครูปลดัสุวฒันวชิรคุณ ฐานานุกรมในพระพรหมวชิรญาณ เป็นตน้ 

๑.๔. พระครูปลดัของพระราชาคณะชั!นธรรม แต่งตั!งได้ ๑ ตาํแหน่ง ซึ� งจะมีชื�อราช

ทินนามประจาํตาํแหน่งจะขึ! นต้นราชทินนามด้วยคาํว่า “พระครูปลดั” แล้วลงท้ายชื�อด้วยคาํว่า 

“วฒัน์” เช่น พระครูปลดัปิฎกวฒัน์ ฐานานุกรมในพระธรรมปิฎก เป็นตน้ 

๑.๕. พระครูปลดัของพระราชาคณะชั!นเทพและชั!นราช แต่งตั!งได ้๑ ตาํแหน่ง จะไม่มี

ชื�อราชทินนามประจาํตาํแหน่ง มีเพียงแต่คาํว่า “พระครูปลดั” นาํหน้านามและฉายาของผูไ้ด้รับ

เท่านั!นเช่น พระครูปลดักมล กตปุXฺโญ เป็นตน้ 

๑.๖. พระปลดัของพระราชาคณะชั!นสามญั แต่งตั!งได ้๑ ตาํแหน่ง จะไม่มีชื�อราชทิน

นามประจาํตาํแหน่ง มีเพียงแต่คาํวา่ “พระปลดั” นาํหนา้นามและฉายาของผูไ้ดรั้บเท่านั!นเช่น พระ

ปลดักมล กตปุXฺโญ เป็นตน้  

๒. ตาํแหน่งพระครูฐานานุกรมชั!นเอกของสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั!งได ้๒ ตาํแหน่งมี

ราชทินนามดงันี!  พระครูวสุิทธิธรรมภาณ ๑ พระครูพิศาลวนิยัวาท ๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๐ 

๓. ตาํแหน่งพระครูปริตร พระครูฐานานุกรมชั!นโทของสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั!งได ้๒ 

ตาํแหน่งมีราชทินนามดงันี!  พระครูประสาทพุทธปริตร ๑ พระครูประสิทธิพุทธมนต ์๑ 

๔. ตาํแหน่งพระครูวินยัธร ไม่มีราชทินนามใชค้าํวา่”พระครูวนิยัธร”นาํหนา้นามชื�อของผู ้

ไดรั้บ แต่งตั!งได ้๑ ตาํแหน่ง 

๕. ตาํแหน่งพระครูธรรมธร ไม่มีราชทินนามเฉพาะใช้คาํนําหน้าว่า”พระครูธรรมธร”

นาํหนา้ชื�อของผูไ้ดรั้บแต่งตั!ง ๆ ได ้๑ ตาํแหน่ง 

๖. ตาํแหน่งพระครูคู่สวด จะมีชื�อราชทินนามประจาํแต่ละตาํแหน่ง จะมีชื�อไม่เหมือนกนั 

เช่น  พระครูสรภญัญประกาศ ๑ พระครูสรนาถวเิศษ ๑ เป็นตน้ แต่งตั!งได ้๒ ตาํแหน่ง 

๗. ตาํแหน่งพระครูรองคู่สวด จะมีชื�อราชทินนามประจําแต่ละตาํแหน่ง จะมีชื�อไม่

เหมือนกนั เช่น  พระครูญาณวจิกัขณ์ ๑ พระครูพิทกัษสุ์นทร ๑ เป็นตน้ แต่งตั!ง ได ้๒ ตาํแหน่ง 

๘. ตาํแหน่งพระครูสังฆรักษ ์ตาํแหน่งนี! มีชื�อที�แปลกกวา่ตาํแหน่งอื�น เพราะจะมีคาํนาํหนา้

ชื�อไม่ซํ! ากนัแต่ละตาํแหน่ง คือตาํแหน่งฐานานุกรมชั!นอื�นซึ� งไม่มีราชทินนามมีแต่ราชทินนามที�เป็น

คาํนาํหนา้นั!นจะมีเพียงคาํนาํหนา้ชื�อเดียว เช่น พระครูวินยัธร พระครูธรรมธร พระครูสมุห์ พระครู

ใบฎีกา เป็นตน้ แต่ตาํแหน่งพระครูสังฆรักษ์นี! จะมีคาํนาํหน้าพิเศษเช่น พระครูสังฆวินิต ๑ พระ

ครูสังฆวชิิต ๑ พระครูสังฆวชิยั ๑ เป็นตน้ แต่งตั!งได ้๑ ตาํแหน่ง 

๙. ตาํแหน่งพระครูสมุห์ ไม่มีราชทินนามเฉพาะใชค้าํนาํหนา้วา่”พระครูสมุห์”นาํหนา้ชื�อ

ของผูไ้ดรั้บแต่งตั!งได ้๑ ตาํแหน่ง 

๑๐. ตาํแหน่งพระครูใบฎีกา ไม่มีราชทินนามเฉพาะใชค้าํนาํหนา้วา่”พระครูใบฎีกา”

นาํหนา้ชื�อของผูไ้ดรั้บแต่งตั!งได ้๑ ตาํแหน่ง 

๑๑. ตาํแหน่งพระสมุห์ ไม่มีราชทินนามเฉพาะใชค้าํนาํหนา้วา่”พระสมุห์”นาํหนา้ชื�อของผู ้

ไดรั้บแต่งตั!งได ้๑ ตาํแหน่ง 

๑๒. ตาํแหน่งพระใบฎีกา ไม่มีราชทินนามเฉพาะใชค้าํนาํหนา้วา่”พระสมุห์”นาํหนา้ชื�อ

ของผูไ้ดรั้บแต่งตั!งได ้๑ ตาํแหน่ง 

สาํหรับตาํแหน่งพระราชาคณะปลดัขวา-ซา้ย นี! เป็นตาํแหน่งพิเศษและมีราชทินนามพิเศษ

ดว้ย มีเพียงสมเด็จพระสังฆราช ๒ พระองคเ์ท่านั!นที�มีตาํแหน่งพระราชาคณะปลดักลาง คือ สมเด็จ

พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสและสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๑ 

(สา  ปุสฺสเทโว) ส่วนราชทินนามประจาํพระราชาคณะปลดัขวา-ซ้ายนี!  จะพระราชทานถวายตาม

สายพระอารามที�สมเด็จพระสังฆราชประทบัอยู ่โดยยึดตามราชทินนามเดิมที�ไดรั้บพระราชทาแบ่ง

ตามสายพระอารามดงันี!   

สายวดัพระเชตุพนฯ  
 พระทกัษิณคณิศร  พระราชาคณะปลดัขวา 
 พระอุดรคณารักษ ์  พระราชาคณะปลดัซา้ย 
 พระสมุหวรคณิศรสิทธิการ พระราชาคณะปลดักลาง 
สายวดับวรนิเวศวหิาร 
 พระมหานายก   พระราชาคณะปลดัขวา 
 พระจุลนายก   พระราชาคณะปลดัซา้ย 
สายวดัราชบพิธฯ 
 พระมหาคณิสสร  พระราชาคณะปลดัขวา 
 พระจุลคณิสสร  พระราชาคณะปลดัซา้ย 
สายกลางสาํรับ ฝายมหานิกาย 
 พระทกัษิณคณาธิกร  พระราชาคณะปลดัขวา 
 พระอุดรคณาภิรักษ ์  พระราชาคณะปลดัซา้ย 
สายกลางสาํรับ ฝ่ายธรรมยติุก 

พระมหาคณานุศิษฎ ์  พระราชาคณะปลดัขวา 
 พระจุลคณานุศาสน์  พระราชาคณะปลดัซา้ย 
และจะไดรั้บพระราชทานเครื�องประกอบสมณศกัดิ� ประดบัพระเกียรติยศอีกดว้ย มีดงันี! คือ 

๑. พดัยศสมณศกัดิ�  
๒. พระสุพรรณบฏั (เป็นแผน่ทองคาํแผห่นกั ๔๘ กรัมเศษกวา้ง ๑๘ เซนติเมตร ยาว ๒๐ 

เซนติเมตร) 
๓. ตราพระตาํแหน่ง 
๔. ไตรแพร ๑ ไตร 
๕. เศวตฉตัร  ๓ ชั!น  
๖. พระแท่น 
๗. เครื�องถมปัด ประกอบดว้ย 

๗.๑. พานหมากมีเครื�องพร้อม (พานพระศรีประกอบดว้ยตลบัจอกและซองพลู) 
๗.๒. หีบหมากมีพานรองมีตราจกัรี(หีบตราจกัรีหรือหีบหลงัเจียด) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๒ 

๗.๓. หีบหมากเล็กใส่หมากดาํ 
๗.๔. ตะบนัหมาก 
๗.๕. กล่องหมากสี�เหลี�ยมมีเครื�องในพร้อม 
๗.๖. ถาดที�สรงพระพกัตร์ 
๗.๗. ขนันํ!าพานรอง มีจอกและฝาชีหุม้ตาด 
๗.๘. หีบพระโอสถหลงันูน 
๗.๙. คนโท 
๗.๑๐. กากลม 
๗.๑๑. ลกัจั�น 
๗.๑๒. ฝาบาตร เชิงบาตร 
๗.๑๓. กระโถนปากแตรใหญ่ 
๗.๑๔. กระโถนทรงกระทายเล็ก 
๗.๑๕. ปิ� นโตกลมมี ๔ ชั!น 

นบัตั!งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบนัมีสมเด็จพระสังฆราช ๑๙ พระองค ์ดงั
มีราชทินนามดงัต่อไปนี!  

๑. สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) วดัระฆงัโฆษิตาราม พ.ศ. ๒๓๒๕–๒๓๓๗ รวม ๑๒ ปี 
๒. สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎิ�  พ.ศ. ๒๓๓๗- ๒๓๕๙ รวม 

๒๒ ปี 
๓. สมเด็จพระสังฆราช (มี) วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎิ�  พ.ศ. ๒๓๕๙ -๒๓๖๒ รวม ๔ ปี 
๔. สมเด็จพระสังฆราช (สุก) วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎิ�  พ.ศ. ๒๓๖๓ -๒๓๖๕ รวม ๒ 

ปี 
๕. สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎิ�  พ.ศ. ๒๓๖๕-๒๓๘๕ รวม 

๒๐ ปี 
๖. สมเด็จพระสังฆราช (นาค) วดัราชบูรณะ พ.ศ. ๒๓๘๕-๒๓๙๔ รวม ๙ ปี 
๗. สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  (พระองคเ์จา้วาสุกรี)  

วดัพระเชตุพนฯ พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๓๙๖ รวม ๒ ปี 
๘. สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (พระองคเ์จา้ฤกษ)์  

วดับวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๓๙๗-๒๔๓๕ รวม ๓๙ ปี 
๙. สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) วดัราชประดิษฐส์ถิตมหาสีมาราม พ.ศ. ๒๔๓๖ –

๒๔๔๒ รวม ๖ ปี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๓ 

๑๐. สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองคเ์จา้มนุษนาคมานพ) 
วดับวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๔๔๓ – ๒๔๖๔ รวม ๒๑ ปี 

๑๑. สมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์  (หม่อมเจา้ภุชงค ์) วดัราชบพิธฯ 
พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๘๐ รวม ๑๖ ปี 

๑๒. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ  ติสฺสเทโว)  
วดัสุทศันเทพวราราม พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๗ รวม ๖ ปี 

๑๓. สมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์(หม่อมราชวงศ ์ชื�น  สุจิตฺโต)  
วดับวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๕๐๓ รวม ๑๔ ปี 

๑๔. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด   กิตฺติโสภโณ)  
วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๕ รวม ๒ ปี 

๑๕. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ฯ (อยู ่  ญาโณทโย) วดัสระเกศ 
พ.ศ.  ๒๕๐๖ – ๒๕๐๘ รวม ๒ ปี 

๑๖. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน   อุฏฺฐาย)ี วดัมกุฎกษตัริยาราม ราชวรวหิาร พ.ศ. 
๒๕๐๘-๒๕๑๔ รวม ๗ ปี 

๑๗. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น  ปุณฺณสิริ) วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม พ.ศ. 
๒๕๑๕– ๒๕๑๗  รวมปีเศษ 

๑๘. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์   วาสโน) วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พ.ศ. 
๒๕๑๗–๒๕๓๑ รวม ๑๕ ปี 

๑๙. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) วดับวรนิเวศวหิาร 
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ปัจจุบนั 

 
สมเด็จพระราชาคณะชั!นสุพรรณบฏั 

ตาํแหน่งสมเด็จพระราชาคณะชั!นสุพรรณบฏั เป็นอิสริยศชั!นสูงตาํแหน่งรองประมุขสงฆ์
ในการสถาปนานั!นโปรดให้มีพระราชพิธีจารึกสุพรรณบฏัแลว้โปรดสถาปนาพระราชาคณะชั!นเจา้
คณะรองขึ!นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ปัจจุบนัมี ๘ รูป สมเด็จพระราชาคณะจะดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการมหาเถรสมาคมโดยตาํแหน่ง มีฐานานุศกัดิ� ตั!งฐานานุกรมได ้๑๐ รูปคือ 

๑. พระครูปลดั (มีชื�อราชทินนาม) 
๒. พระครูวนิยัธร 
๓. พระครูธรรมธร 
๔. พระครูคู่สวด (มีชื�อราชทินนาม) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๔ 

๕. พระครูคู่สวด (มีชื�อราชทินนาม) 
๖. พระครูรองคู่สวด (มีชื�อราชทินนาม) 
๗. พระครูรองคู่สวด (มีชื�อราชทินนาม) 
๘. พระครูสังฆรักษ ์(มีชื�อราชทินนามต่างกนับา้ง) 
๙. พระครูสมุห์  
๑๐. พระครูใบฎีกา 

และจะไดรั้บพระราชทานเครื�องประกอบสมณศกัดิ�  ดงันี!  
๑. พดัยศสมณศกัดิ�  
๒. สุพรรณบฏั๓๗   
๓. เครื�องถมปัด ประกอบดว้ย 

๔.๑. ฝาบาตร เชิงบาตร พร้อมบาตร 
๔.๒. หีบหมากพร้อมพานรอง ตรงกลางหีบเป็นตราจกัรี 
๔.๓. ขนันํ!าพานรอง 
๔.๔. คนโทนํ!า 
๔.๕. กานํ!าทรงกระบอก 
๔.๖. กระโถนปากแตรอยา่งกลาง 
๔.๗. กระโถนอยา่งกลม 

ชื�อราชทินนามของสมเด็จพระราชาคณะ มี ๑๑ ราชทินนาม ดงัต่อไปนี!  
๑. สมเด็จพระญาณวโรดม 
๒. สมเด็จพระธีรญาณมุนี 
๓. สมเด็จพระพุฒาจารย ์
๔. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์
๕. สมเด็จพระพุทธชินวงศ ์
๖. สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี  
๗. สมเด็จพระมหาธีราจารย ์
๘. สมเด็จพระมหามุนีวงศ ์
๙. สมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย ์
๑๐. สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์

                                                        
๓๗ เป็นแผน่ทองคาํแผห่นกั ๓๐ กรัมเศษ กวา้ง ๑๑ เซนติเมตร ยาว ๑๘ เซนติเมตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๕ 

๑๑. สมเด็จพระวนัรัต 
 

พระราชาคณะเจา้คณะรอง ชั!นหิรัญบฏั หรือ รองสมเด็จพระราชาคณะ 
เรียกอีกอย่างหนึ� งว่า ชั! นพรหม (เพราะมักขึ! นต้นราชทินนามว่า”พระพรหม”) เป็น

พระราชาคณะที�ทรงสถาปนาขึ!นเช่นกนั โดยสถาปนาพระราชาคณะชั!นธรรมขึ!นดาํรงสมณศกัดิ� ชั!น
นี!  ในการสถาปนานั!นโปรดให้มีพระราชพิธีจารึกราชทินนามในหิรัญยบฏั  และมีพระบรมราช
โองการโปรดสถาปนา ซึ� งเดิมชั!นนี! จะมีอยู่  ๒ ชั!น คือ ชั!นหิรัญยบฏัคือมีการจารึกราชทินนามใน
แผ่นเงินและชั!นสัญญาบตัรจะไม่มีการจารึกราชทินนามในแผ่นเงินมีแต่ใบสัญญาบตัรเท่านั!น แต่
ปัจจุบนัไดย้กเลิกไปแลว้ เหลืองเพียงชั!นเดียว คือชั!นหิรัญยบฏั มีฐานานุศกัดิ�  ตั!งฐานานุกรมได ้๘ 
รูปคือ 

๑. พระครูปลดั (มีชื�อราชทินนาม) 
๒. พระครูวนิยัธร 
๓. พระครูธรรมธร 
๔. พระครูคู่สวด (มีชื�อราชทินนาม) 
๕. พระครูคู่สวด (มีชื�อราชทินนาม) 
๖. พระครูสังฆรักษ ์(มีชื�อราชทินนาม) 
๗. พระครูสมุห์  
๘. พระครูใบฎีกา 

และจะไดรั้บพระราชทานเครื�องประกอบสมณศกัดิ� ดว้ยเช่นกนั มีดงันี!  
๑. พดัยศสมณศกัดิ�  
๒. หิรัญยบฏั  (เป็นแผน่ทองคาํแผห่นกั ๓๐ กรัมเศษ กวา้ง ๑๑ เซนติเมตร ยาว ๑๘ 

เซนติเมตร) 
๓. ไตรแพร 
๔. ยา่มหกัทองขวาง 
๕. เครื�องถมปัด ประกอบดว้ย 

๖.๑. พานหมากมีเครื�องพร้อม 
๖.๒. หีบหมากรูปสี�เหลี�ยม 
๖.๓. ขนันํ!าพานรอง มีฝาชีหุม้ผา้ขาว 
๖.๔. คนโทมีพานรอง 
๖.๕. กระโถนเล็ก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๖ 

๖.๖. กระโถนปากแตรใหญ่ 
๖.๗. กานํ!ารูปทรงกระบอก 
๖.๘. ลกัจั�น 
๖.๙. ฝาบาตร เชิงบาตร พร้อมบาตร 

ชื�อราชทินนามของพระราชาคณะเจา้คณะรอง ชั!นหิรัณยบฏั มีทั!งสิ!น ๒๗ ราชทินนาม ดงัต่อไปนี!  
 
พระธรรมปัญญาจารย ์
พระธรรมปัญญาบดี 
พระธรรมวโรดม 
พระพรหมคุณาภรณ์ 
พระพรหมจริยาจารย ์
พระพรหมมงัคลาจารย ์
พระพรหมมุนี 
พระพรหมเมธาจารย ์
พระพรหมเมธี 

พระพรหมโมลี 
พระพรหมวชิรญาณ 
พระพรหมเวที 
พระพิมลธรรม 
พระพุทธพจนวราภรณ์ 
พระพุทธวรญาณ 
พระพุทธิวงศมุ์นี  
พระมหาโพธิวงศาจารย ์
พระมหารัชมงัคลดิลก 

พระมหาสุเมธาจารย ์
พระวสุิทธาธิบดี 
พระวสุิทธิวงศาจารย ์
พระสาสนโสภณ  
พระสุธรรมาธิบดี 
พระสุเมธมงัคลาจารย ์
พระสุเมธาธิบดี 
พระอุดมญาณโมลี 
พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์

 
พระราชาคณะชั!นธรรม 

เป็นพระราชาคณะที�ทรงพระราชทานเลื�อนจากพระราชาคณะชั!นเทพ เหตุที�เรียกว่าชั!น
ธรรม เพราะมกัขึ!นตน้ราชทินนามวา่ “พระธรรม” (ตั!งแต่พระราชาคณะชั!นธรรมลงไปเดิมจะไดรั้บ
พระราชทานเครื�องประกอบสมณศกัดิ� ดว้ย แต่ในปัจจุบนัไม่ไดพ้ระราชทานแลว้) มีฐานานุศกัดิ� ตั!ง
ฐานานุกรมได ้๖ รูป คือ 

๑. พระครูปลดั (มีชื�อราชทินนาม) 
๒. พระครูวนิยัธร 
๓. พระครูธรรมธร 
๔. พระครูสังฆรักษ ์ 
๕. พระครูสมุห์  
๖. พระครูใบฎีกา 

ชื�อราชทินนามของพระราชาคณะชั!นธรรม มีทั!งสิ!น ๖๖ ราชทินนาม ดงัต่อไปนี!  
 
พระธรรมกวี พระธรรมกิตติมุนี พระธรรมกิตติเมธี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๗ 

พระธรรมกิตติวงศ ์
พระธรรมกิตติเวที 
พระธรรมกิตติโสภณ 
พระธรรมโกศาจารย ์
พระธรรมคุณาภรณ์ 
พระธรรมจินดาภรณ์ 
พระธรรมเจดีย ์
พระธรรมเจติยาจารย ์
พระธรรมญาณมุนี 
พระธรรมฐิติญาณ 
พระธรรมดิลก 
พระธรรมไตรโลกาจารย ์
พระธรรมทศันาธร 
พระธรรมธชัมุนี 
พระธรรมธีรราชมหามุนี  
พระธรรมนนัทโสภณ 
พระธรรมบณัฑิต 
พระธรรมปริยติัมุนี 
พระธรรมปริยติัโมลี 
พระธรรมปริยติัเวที 
พระธรรมปริยติัโสภณ 

พระธรรมปัญญาภรณ์ 
พระธรรมปาโมกข ์
พระธรรมปิฎก 
พระธรรมมหาวรีานุวตัร 
พระธรรมมุนี 
พระธรรมเมธาจารย ์
พระธรรมเมธาภรณ์ 
พระธรรมโมลี  
พระธรรมรัชมงคล 
พระธรรมรัตนดิลก 
พระธรรมรัตนวสุิทธิ�  
พระธรรมรัตนากร 
พระธรรมรัตโนภาส 
พระธรรมราชานุวตัร 
พระธรรมวงศมุ์นี 
พระธรรมวงศาจารย ์
พระธรรมวชิรญาณ 
พระธรรมวรนายก 
พระธรรมวรมุนี 
พระธรรมวรเมธี 
พระธรรมวราจารย ์

พระธรรมวราภรณ์  
พระธรรมวราลงัการ 
พระธรรมวมิลโมลี 
พระธรรมวสุิทธาจารย ์
พระธรรมวสุิทธิกวี 
พระธรรมวสุิทธิมงคล 
พระธรรมศีลาจารย ์
พระธรรมโศภณ  
พระธรรมสิงหบุราจารย ์
พระธรรมสิทธาจารย ์
พระธรรมสิทธินายก 
พระธรรมสิทธิมงคล 
พระธรรมสิทธิเวที 
พระธรรมสิริชยั 
พระธรรมสิริวฒัน์ 
พระธรรมสิริสารเวที 
พระธรรมสุธี 
พระธรรมเสนานี 
พระธรรมเสนานุวตัร 
พระธรรมโสภณ  
พระรัตนธชัมุนี

 
พระราชาคณะชั!นเทพ 

เป็นพระราชาคณะที�ทรงพระราชทานเลื�อนจากพระราชาคณะชั!นราช เหตุที�เรียกวา่ ชั!น
เทพ เพราะมกัขึ!นตน้ราชทินนามวา่ “พระเทพ” มีฐานานุศกัดิ�  ตั!งฐานานุกรมได ้๕ รูปคือ 

๑. พระครูปลดั  
๒. พระครูวนิยัธร 
๓. พระครูสังฆรักษ ์(มีชื�อต่างกนับา้ง) 
๔. พระครูสมุห์  
๕. พระครูใบฎีกา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๘ 

ชื�อราชทินนามของพระราชาคณะชั!นเทพ มีทั!งสิ!น  ๑๓๓ ราชทินนาม ดงัต่อไปนี!  
 
พระเทพกวี 
พระเทพกิตติปัญญาคุณ 
พระเทพกิตติมุนี 
พระเทพกิตติเมธี 
พระเทพกิตติรังษี 
พระเทพกิตติเวที 
พระเทพกิตติโสภณ 
พระเทพโกศล 
พระเทพคุณาธาร 
พระเทพคุณาภรณ์ 
พระเทพจนัทมุนี 
พระเทพเจติยาจารย ์
พระเทพชลธารมุนี 
พระเทพญาณกวี 
พระเทพญาณไตรโลกา
จารย ์
พระเทพญาณมุนี 
พระเทพญาณเมธี 
พระเทพญาณโมลี 
พระเทพญาณวสิิฏฐ์ 
พระเทพญาณเวที 
พระเทพญาณสุธี 
พระเทพดิลก 
พระเทพนนัทาจารย ์
พระเทพบณัฑิต 
พระเทพโบราณคณาจารย ์
พระเทพประสิทธิคุณ  
พระเทพประสิทธิมนต ์

พระเทพประสิทธิโสภณ 
พระเทพปริยตัยาจารย ์
พระเทพปริยติั 
พระเทพปริยติัมุนี 
พระเทพปริยติัเมธี 
พระเทพปริยติัโมลี 
พระเทพปริยติัวธิาน 
พระเทพปริยติัวมิล  
พระเทพปริยติัเวที 
พระเทพปริยติัสุธี 
พระเทพปัญญากวี 
พระเทพปัญญามุนี 
พระเทพปัญญาเมธี 
พระเทพปัญญาสุธี 
พระเทพพิพฒันาภรณ์ 
พระเทพพุทธิมงคล 
พระเทพภาวนาวกิรม 
พระเทพมงคลญาณ 
พระเทพมงคลปัญญาจารย ์
พระเทพมงคลมุนี 
พระเทพมงคลเมธี 
พระเทพมงคลรังษี 
พระเทพมงคลรัตนมุนี 
พระเทพมงคลสุธี 
พระเทพมหาเจติยาจารย ์
พระเทพมุนี 
พระเทพเมธากร 
พระเทพเมธาจารย ์

พระเทพเมธาภรณ์ 
พระเทพเมธี 
พระเทพโมลี 
พระเทพรัชมงัคลเมธี 
พระเทพรัชมงัคลเวที  
พระเทพรัตนกวี 
พระเทพรัตนดิลก 
พระเทพรัตนมุนี 
พระเทพรัตนโมลี 
พระเทพรัตนสุธี 
พระเทพวงศาจารย ์
พระเทพวรคุณ 
พระเทพวรนายก 
พระเทพวรมุนี 
พระเทพวรเมธี 
พระเทพวรเวที 
พระเทพวรสิทธาจารย ์
พระเทพวราจารย ์
พระเทพวราภรณ์ 
พระเทพวราลงัการ 
พระเทพวชัรธรรมาภรณ์ 
พระเทพวชัราภรณ์ 
พระเทพวทิยาคม 
พระเทพวนิยาภรณ์ 
พระเทพวมิล 
พระเทพวมิลเมธี 
พระเทพวมิลโมลี 
พระเทพวริิยาภรณ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๙ 

พระเทพวสุิทธาจารย ์
พระเทพวสุิทธาภรณ์ 
พระเทพวสุิทธิกว ี
พระเทพวสุิทธิคุณ 
พระเทพวสุิทธิญาณ 
พระเทพวสุิทธิมงคล 
พระเทพวสุิทธิเมธี 
พระเทพวสุิทธิโมลี  
พระเทพวสุิทธิเวที 
พระเทพวสุิทธิโสภณ 
พระเทพวรีาภรณ์ 
พระเทพวฒุาจารย ์
พระเทพเวที 
พระเทพศีลวสุิทธิ�  
พระเทพสมุทรโมลี 
พระเทพสังวรญาณ 
พระเทพสังวรวมิล 

พระเทพสาครมุนี 
พระเทพสารคามมุนี 
พระเทพสารมุนี 
พระเทพสารเมธี  
พระเทพสารเวที 
พระเทพสารสุธี 
พระเทพสิงหคณาจารย ์
พระเทพสิงหบุราจารย ์
พระเทพสิทธาจารย ์
พระเทพสิทธิโกศล 
พระเทพสิทธิญาณรังษี 
พระเทพสิทธินายก 
พระเทพสิทธิมงคล 
พระเทพสิทธิมุนี 
พระเทพสิทธิเมธี 
พระเทพสิทธิโมลี 
พระเทพสิทธิวเิทศ 

พระเทพสิทธิวมิล 
พระเทพสิทธิเวที 
พระเทพสิริภิมณฑ์ 
พระเทพสิริโสภณ 
พระเทพสีมาภรณ์ 
พระเทพสุทธาจารย ์
พระเทพสุทธิโมลี 
พระเทพสุธี 
พระเทพสุเมธมุนี 
พระเทพสุเมธี 
พระเทพสุวรรณมุนี 
พระเทพสุวรรณโมลี 
พระเทพโสภณ 
พระมงคลทิพยมุนี 
พระมงคลเทพมุนี 
พระมงคลเทพโมลี

 
พระราชาคณะชั!นราช  

เป็นพระราชาคณะที�ทรงพระราชทานเลื�อนจากพระราชาคณะชั!นสามญั เหตุที�เรียกวา่ชั!น
ราช เพราะมกัขึ!นตน้ราชทินนามวา่ “พระราช” มีฐานานุศกัดิ�  ตั!งฐานานุกรมได ้๔ รูปคือ 

๑.  พระครูปลดั  
๒. พระครูสังฆรักษ ์ 
๓. พระครูสมุห์  
๔. พระครูใบฎีกา 

ชื�อราชทินนามของพระราชาคณะชั!นราช มีทั!งสิ!น  ๓๐๒ ราชทินนาม ดงัต่อไปนี!  
 
พระมงคลราชมุนี 
พระราชกวี 
พระราชกิตติเมธี 

พระราชกิตติโมลี 
พระราชกิตติรังษี 
พระราชกิตติเวที 

พระราชกิตติสุนทร 
พระราชกิตติโสภณ 
พระราชเขมากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๐ 

พระราชเขมาจารย ์
พระราชคุณาธาร 
พระราชคุณาภรณ์ 
พระราชจริยาภรณ์ 
พระราชจนัทกวี 
พระราชจนัทโมลี 
พระราชจินดามุนี 
พระราชเจติยาจารย ์
พระราชเจติยาภิบาล 
พระราชชยาภรณ์ 
พระราชชยักวี 
พระราชชยัมุนี 
พระราชญาณกวี 
พระราชญาณดิลก 
พระราชญาณปรีชา 
พระราชญาณมุนี 
พระราชญาณรังสี 
พระราชญาณวสิิฐ 
พระราชญาณวสุิทธิโสภณ 
พระราชญาณเวที 
พระราชดิลก 
พระราชธรรมกวี 
พระราชธรรมโกศล 
พระราชธรรมคณี 
พระราชธรรมจริยาจารย ์
พระราชธรรมธราจารย ์
พระราชธรรมนิเทศ 
พระราชธรรมภาณี 
พระราชธรรมมุนี 
พระราชธรรมเมธี 

พระราชธรรมโมลี 
พระราชธรรมวราจารย ์
พระราชธรรมวาที 
พระราชธรรมวเิทศ 
พระราชธรรมวสิารทะ 
พระราชธรรมเวที 
พระราชธรรมสาร 
พระราชธรรมสุธี 
พระราชธรรมสุนทร 
พระราชธรรมเสนานี 
พระราชธรรมโสภณ 
พระราชธรรมานุวตัร 
พระราชธรรมาภรณ์ 
พระราชธรรมาลงัการ 
พระราชธานินทราจารย ์
พระราชธีราจารย ์
พระราชธีราภรณ์ 
พระราชนนัทมุนี 
พระราชนนัทาจารย ์
พระราชนิโรธรังสี 
พระราชบณัฑิต 
พระราชปฏิภาณโกศล 
พระราชปฏิภาณมุนี 
พระราชปฏิภาณโสภณ 
พระราชประสิทธิคุณ 
พระราชประสิทธิวมิล 
พระราชปราจีนมุนี 
พระราชปริยตัยาจารย ์
พระราชปริยตัยาภรณ์ 
พระราชปริยตัยาลงัการ 

พระราชปริยตัโยดม 
พระราชปริยติั 
พระราชปริยติักวี 
พระราชปริยติัโกศล 
พระราชปริยติัดิลก 
พระราชปริยติับดี 
พระราชปริยติัมุนี 
พระราชปริยติัเมธี 
พระราชปริยติัโมลี 
พระราชปริยติัวธิาน 
พระราชปริยติัวมิล 
พระราชปริยติัเวที 
พระราชปริยติัสุธี 
พระราชปริยติัสุนทร 
พระราชปริยติัโสภณ 
พระราชปรีชาญาณมุนี 
พระราชปรีชามุนี 
พระราชปัญญากวี 
พระราชปัญญาโกศล 
พระราชปัญญาภรณ์ 
พระราชปัญญามุนี 
พระราชปัญญาเมธี 
พระราชปัญญาโมลี 
พระราชปัญญารังษี 
พระราชปัญญาวสิารัท 
พระราชปัญญาเวที 
พระราชปัญญาสุธี 
พระราชปัญญาโสภณ 
พระราชปิยมุนี 
พระราชพรหมจริยคุณ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๑ 

พระราชพรหมเถร 
พระราชพรหมยาน 
พระราชพรหมาจารย ์
พระราชพรหมาภรณ์ 
พระราชพฤฒาจารย ์
พระราชพชัราภรณ์ 
พระราชพฒันโสภณ 
พระราชพฒัโนดม 
พระราชพิพฒันโกศล 
พระราชพิพฒันาทร 
พระราชพิพฒันาภรณ์ 
พระราชพิศาลมุนี 
พระราชพิศาลสุธี 
พระราชพุฒิมุนี 
พระราชพุฒิเมธี 
พระราชพุทธิญาณ 
พระราชพุทธิญาณวงศ ์
พระราชพุทธิมงคล 
พระราชพุทธิมุนี 
พระราชพุทธิรังษี 
พระราชพุทธิวเิทศ 
พระราชโพธิวิเทศ 
พระราชไพศาลมุนี 
พระราชภทัรธาดา 
พระราชภทัราจารย ์
พระราชภาวนาพินิจ 
พระราชภาวนามงคล 
พระราชภาวนาวราจารย ์
พระราชภาวนาวกิรม 
พระราชภาวนาวมิล 

พระราชภาวนาวสุิทธิ�  
พระราชมงคล 
พระราชมงคลญาณ 
พระราชมงคลนายก 
พระราชมงคลบณัฑิต 
พระราชมงคลมุนี 
พระราชมงคลโมลี 
พระราชมงคลรังษี 
พระราชมงคลวเิทศ 
พระราชมงคลวฒุาจารย ์
พระราชมงคลสุธี 
พระราชมหาเจติยาภิบาล 
พระราชมุกดาหารคณี 
พระราชมุนี 
พระราชมุนีนายก 
พระราชเมธากร 
พระราชเมธากรกวี 
พระราชเมธาจารย ์
พระราชเมธาภรณ์ 
พระราชเมธี 
พระราชโมลี 
พระราชรณงัคมุนี 
พระราชรัชมงคลโกวทิ 
พระราชรัชมงคลโกศล 
พระราชรัชมงคลเมธี 
พระราชรัชมงคลเวที 
พระราชรัตนกวี 
พระราชรัตนดิลก 
พระราชรัตนมงคล 
พระราชรัตนมุนี 

พระราชรัตนเมธี 
พระราชรัตนโมลี 
พระราชรัตนรังษี 
พระราชรัตนวราภรณ์ 
พระราชรัตนวมิล 
พระราชรัตนวสุิทธิ�  
พระราชรัตนสุธี 
พระราชรัตนโสภณ 
พระราชรัตนากร 
พระราชรัตนาภรณ์ 
พระราชรัตนาลงกรณ์ 
พระราชรัตโนบล 
พระราชวชิรดิลก 
พระราชวชิรโมลี 
พระราชวชิรโสภณ 
พระราชวชิราภรณ์ 
พระราชวรคุณ 
พระราชวรญาณ 
พระราชวรญาณมุนี 
พระราชวรธรรมโกศล 
พระราชวรนายก 
พระราชวรมุนี 
พระราชวรเมธาจารย ์
พระราชวรเมธี 
พระราชวรรณเวที 
พระราชวรเวที 
พระราชวราจารย ์
พระราชวรานุวตัร 
พระราชวราภรณ์ 
พระราชวราลงัการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๒ 

พระราชวชัรธรรมาภรณ์ 
พระราชวชัราภรณ์ 
พระราชวจิิตรการ 
พระราชวจิิตรปฏิภาณ 
พระราชวจิิตรโมลี 
พระราชวทิยาคม 
พระราชวนิยาภรณ์ 
พระราชวนิยัเวที 
พระราชวนิยัสุนทร 
พระราชวนิยัโสภณ 
พระราชวมิล 
พระราชวมิลมุนี 
พระราชวมิลเมธี 
พระราชวมิลโมลี 
พระราชวิริยสุนทร 
พระราชวิริยาภรณ์ 
พระราชวิริยาลงัการ 
พระราชวสิารท 
พระราชวสุิทธาจารย ์
พระราชวสุิทธาภรณ์ 
พระราชวสุิทธิกว ี
พระราชวสุิทธิโกศล 
พระราชวสุิทธิคุณ 
พระราชวสุิทธิญาณ 
พระราชวสุิทธิดิลก 
พระราชวสุิทธิธรรมรังษี 
พระราชวสุิทธินายก 
พระราชวสุิทธิมงคล 
พระราชวสุิทธิมุนี 
พระราชวสุิทธิมุนี 

พระราชวสุิทธิเมธี 
พระราชวสุิทธิโมลี 
พระราชวสุิทธิเวที 
พระราชวสุิทธิโสภณ 
พระราชวสุิทธี 
พระราชวีรมุนี 
พระราชวีรากร 
พระราชวีราคม 
พระราชวีราภรณ์ 
พระราชวุฒาจารย ์
พระราชเวที 
พระราชศาสนโมลี 
พระราชศิริธรรมเมธี 
พระราชศีลวมิล 
พระราชศีลสังวร 
พระราชศีลโสภณ 
พระราชศีลโสภิต 
พระราชศีลาจาร 
พระราชโศภณ 
พระราชสมุทรเมธี 
พระราชสมุทรโมลี 
พระราชสมุทรรังษี 
พระราชสังวรคุณ 
พระราชสังวรญาณ 
พระราชสังวรวมิล 
พระราชสังวรวสุิทธิ�  
พระราชสังวรอุดม 
พระราชสังวราภิมณฑ์ 
พระราชสันทศักาจารย ์
พระราชสาครมุนี 

พระราชสามนตโ์มลี 
พระราชสารโกศล 
พระราชสารคามมุนี 
พระราชสารธรรมมุนี 
พระราชสารโมลี 
พระราชสารเวที 
พระราชสารสุธี 
พระราชสารโสภณ 
พระราชสิงหคณาจารย ์
พระราชสิงหวรมุนี 
พระราชสิทธาจารย ์
พระราชสิทธิโกศล 
พระราชสิทธิคุณ 
พระราชสิทธิญาณ 
พระราชสิทธิญาณมงคล 
พระราชสิทธินายก 
พระราชสิทธิมงคล 
พระราชสิทธิมุนี 
พระราชสิทธิโมลี 
พระราชสิทธิวเิทศ 
พระราชสิทธิวมิล 
พระราชสิทธิเวที 
พระราชสิริชยัมุนี 
พระราชสิริวฒัน์ 
พระราชสีมาภรณ์ 
พระราชสุตกวี 
พระราชสุตาจารย ์
พระราชสุตาภรณ์ 
พระราชสุตาลงกรณ์ 
พระราชสุตาลงัการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๓ 

พระราชสุทธาจารย ์
พระราชสุทธิญาณ 
พระราชสุทธิธรรมาจารย ์
พระราชสุทธิมงคล 
พระราชสุทธิโมลี 
พระราชสุทธิโสภณ 
พระราชสุธรรมเมธี 
พระราชสุธรรมาภรณ์ 

พระราชสุธี 
พระราชสุพรรณาภรณ์ 
พระราชสุมนตมุ์นี 
พระราชสุเมธาจารย ์
พระราชสุเมธาภรณ์ 
พระราชสุเมธี 
พระราชสุวรรณมุนี 
พระราชสุวรรณเมธี 

พระราชสุวรรณโมลี 
พระราชสุวรรณโสภณ 
พระราชสุวฒันาภรณ์ 
พระราชโสภณ 
พระราชอริยคุณาธาร 
พระราชอุดมมงคล 
พระราชอุทยักวี 

 
พระราชาคณะชั!นสามญั 

เป็นพระราชาคณะชั!นแรกคือชั!นตน้ที�ทรงพระราชทานตั!งพระครูสัญญาบตัร พระมหา
เปรียญ พระฐานานุกรม พระสังฆาธิการ หรือ พระภิกษุรูปใดรูปหนึ�งตามพระราชอธัยาศยัขึ!นดาํรง
สมณศกัดิ� ชั!นนี!  ถา้พระราชาคณะรูปใดเป็นเจา้คณะจงัหวดัจะมีฐานานุศกัดิ�  ตั!งฐานานุกรมได ้๕ รูป
ดงันี! คือ 

๑. พระวนิยัธร 
๒. พระธรรมธร 
๓. พระปลดั 
๔. พระครูสมุห์  
๕. พระครูใบฎีกา 

นอกนั!น มีฐานานุศกัดิ�  ตั!งฐานานุกรมได ้๓ รูปคือ 
๑. พระปลดั  
๒. พระสมุห์  
๓. พระใบฎีกา 

ชื�อราชทินนามของพระราชาคณะชั!นสามญั มีทั!งสิ!น  ๑๑๘๓ ราชทินนาม ดงัต่อไปนี!  
 
พระกวธีรรมสาร 
พระกววีงศ ์
พระกววีรญาณ 
พระกลัยาณคุณาภรณ์ 
พระกาญจนวตัรวบิูล 

พระกาฬสินธ์ุธรรมคณี 
พระกิตติญาณมุนี 
พระกิตติญาณโสภณ 
พระกิตติมงคลพิพฒัน์ 
พระกิตติมงคลวฒัน์ 

พระกิตติรามมุนี 
พระกิตติวงศเวที 
พระกิตติวรประสาธน์ 
พระกิตติวรรณมุนี 
พระกิตติวราภรณ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๔ 

พระกิตติวมิลเมธี 
พระกิตติสารกวี 
พระกิตติสารมุนี 
พระกิตติสารเมธี 
พระกิตติสารโศภณ 
พระกิตติสารสุธี 
พระกิตติสารโสภณ 
พระเกศีวกิรม 
พระเกษตรศีลจารย ์
พระโกศลธรรมวิภชั 
พระโกศลปริยติักิจ 
พระโกสัยธรรมคณี 
พระเขมทสัสีชลธีสมาน
คุณ 
พระเขมเทพาจารย ์
พระเขมสารโศภณ 
พระเขมานนัทคุณ 
พระเขมานนัทมุนี 
พระเขมาภิมุขธรรม 
พระเขมารามมุนี 
พระเขมาสุตาจารย ์
พระคมัภีรญาณเถร 
พระคมัภีรธรรมาจารย ์
พระคมัภีรปรีชา 
พระคมัภีรปรีชาญาณเถร 
พระคิรีรัฐธรรมคณี 
พระคุณรสศีลขนัธ์ 
พระคุณวงศ ์
พระคุณาจริยวตัร 
พระคุณาจารวตัร 

พระจนัทโคจรคุณ 
พระจนัทูปมญาณโสภณ 
พระจนัโทปมาจารย ์
พระจินดากรมุนี 
พระจินดารัตนาภรณ์ 
พระจิรธรรมาภิวฒัน์ 
พระจุลคณานุศาสน์ 
พระจุลคณิศร 
พระจุลนายก 
พระชยานนัทมุนี 
พระชยาภิวฒัน์ 
พระชลญาณมุนี 
พระชลธารธรรมวาที 
พระชลธารมุนี 
พระชลธารเมธี 
พระชลโธปมคุณ 
พระชยันาทมุนี 
พระชินทตัตกวี 
พระชินวงศพ์ิพฒัน์ 
พระชินวงศมุ์นี 
พระชินวงศว์ราภรณ์ 
พระชินวงศเ์วที 
พระชินวงศาจารย ์
พระชิโนรสธรรมมุนี 
พระโชติธรรมวราภรณ์ 
พระญาณกิตติ 
พระญาณดิลก 
พระญาณไตรโลก 
พระญาณทีปาจารย ์
พระญาณนายก 

พระญาณปริยติั 
พระญาณโพธิ 
พระญาณมงคล 
พระญาณเมธี 
พระญาณโมลี 
พระญาณรักขิต 
พระญาณรังสี 
พระญาณวราภรณ์ 
พระญาณวทิยาคมเถร 
พระญาณวิริยะ 
พระญาณวิริยาจารย ์
พระญาณวลิาศ 
พระญาณวศิาลเถร 
พระญาณวศิิษฏ์ 
พระญาณวิเศษ 
พระญาณวสุิทธิเถร 
พระญาณวีรากร 
พระญาณวีราคม 
พระญาณเวที 
พระญาณโศภณ 
พระญาณสมโพธิ 
พระญาณสิทธาจารย ์
พระญาณสิทธิ 
พระญาณสิทธิสุนทร 
พระญาณสุนทร 
พระฐาปนกิจโกศล 
พระไตรสรณธชั 
พระทกัษิณคณาธิกร 
พระทกัษิณคณิศร 
พระทีฆะทสัสีมุนีวงศ ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๕ 

พระเทพธรรมาธาร 
พระธรรมกิจจานุการี 
พระธรรมกิติ 
พระธรรมโฆษา 
พระธรรมจกัการามมุนี 
พระธรรมจกัรเจติยาภิบาล 
พระธรรมจารีมุนีวงศาจารย ์
พระธรรมจินดานายก 
พระธรรมจินดามหามุนี 
พระธรรมฐิติญาณ 
พระธรรมถาวร 
พระธรรมทสัสีมุนีวงศ ์
พระธรรมทานาจารย ์
พระธรรมธราจารย ์
พระธรรมธีรมุนี 
พระธรรมนาถมุนี 
พระธรรมปรีชาอุดม 
พระธรรมปหงัษนาจารย ์
พระธรรมปาลาจารย ์
พระธรรมภาณกวี 
พระธรรมภาณโกศล 
พระธรรมภาณพิลาส 
พระธรรมภาณโสภณ 
พระธรรมรังษี 
พระธรรมรัตชโยดม 
พระธรรมวงศเ์วที 
พระธรรมวาทีคณาจารย ์
พระธรรมวินยานุยตุต ์
พระธรรมวิรัตสุนทร 
พระธรรมวิโรจน์ 

พระธรรมวิโรจนเถร 
พระธรรมวสิารทะ 
พระธรรมวิหารีเถร 
พระธรรมสมาจาร 
พระธรรมสันทศักาจารย ์
พระธรรมสารเถร 
พระธรรมสารโสภณ 
พระธรรมาธิมุตมุนี 
พระธรรมานนัทมุนี 
พระธรรมานุสารี 
พระธรรมารามคณี 
พระธรรมารามมุนี 
พระธรรมาวธุวศิิษฐ์ 
พระธรรมุณหิศธาดา 
พระธรรรมกิจจโกศล 
พระธีรสารมุนี 
พระนครธรรมธราจารย ์
พระนนทสารเวที 
พระนพิสีพิศาลคุณ 
พระนรดิศคุณาจารย ์
พระนนัทวิริยะ 
พระนนัทวิริยาจารย ์
พระนิกรครุนาถมุนี 
พระนิกรมมุนี 
พระนิกรมุนี 
พระนิโครธธรรมธาดา 
พระนิโครธมาโนชชยธาดา 
พระนิทานโพธิวฒัน์ 
พระนิเทศธรรมวาที 
พระนิเทศศาสนคุณ 

พระนิพนัธ์ธรรมาจารย ์
พระนิภากรกิตติพิลาส 
พระนิภากรโศภณ 
พระนิมมานโกวทิ 
พระนิรันตรญาณมุนี 
พระนิโรธรักขิต 
พระนิโรธรังสี 
พระเนกขมัมมุนี 
พระบริสุทธิศีลาจาร 
พระบริหารบรมธาตุ 
พระบวรปริยติักิจ 
พระบวรปริยติัวธิาน 
พระบวรรังษี 
พระบวรวมุิติ 
พระบวรวิริยเถร 
พระบวรสุทธิวงศ ์
พระบุรเขตตค์ณาจารย ์
พระบูรพาคณาจารย ์
พระโบราณคณิศร 
พระโบราณวตัถาจารย ์
พระปกาศิตพุทธศาสน์ 
พระปฏิภาณธรรมคณี 
พระปฏิภาณพงังารัฐ 
พระปฏิเวทวศิิษฏ ์
พระปฐมเจติยาทร 
พระปฐมเจติยานุรักษ ์
พระปฐมนคราจารย ์
พระปฐมนคราภิรักษ ์
พระปทุมญาณมุนี 
พระปทุมวรนายก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๖ 

พระปภสัสรมุนี 
พระประกาศพุทธกิจ 
พระประกิตพุทธศาสน์ 
พระประโทณเจติยาภิรักษ ์
พระประภสัสรมุนี 
พระประภากรคณาจารย ์
พระประภากรบวรสุทธิ
วงศ ์
พระประศาสน์สุตาคม 
พระประสาทศีลคุณ 
พระประสาธน์โศภณ 
พระประสาธน์สารคุณ 
พระประสาธน์สารโสภณ 
พระประสิทธิโรจนคุณ 
พระประสิทธิวริิยคุณ 
พระประสิทธิ� ศาสนการ 
พระประสิทธิศีลคุณ 
พระประสิทธิสารโสภณ 
พระประสิทธิสุตคุณ 
พระประสิทธิสุทธิคุณ 
พระปรากรมมุนี 
พระปราจีนมุนี 
พระปริยติักวี 
พระปริยติักิจโกศล 
พระปริยติักิจวธิาน 
พระปริยติักิจโสภณ 
พระปริยติักิตติคุณ 
พระปริยติัโกศล 
พระปริยติัคุณาภรณ์ 
พระปริยติัชยากร 

พระปริยติัธรรมคุณาธาร 
พระปริยติัธรรมธาดา 
พระปริยติัธรรมสุธี 
พระปริยติัธรรมสุนทร 
พระปริยติัธาดา 
พระปริยติัธีรคุณ 
พระปริยติัธีรวงศ ์
พระปริยติับณัฑิต 
พระปริยติัพชัราภรณ์ 
พระปริยติัมุนี 
พระปริยติัเมธาภรณ์ 
พระปริยติัเมธี 
พระปริยติัโมลี 
พระปริยติัยานุรักษ ์
พระปริยติัวงศาจารย ์
พระปริยติัวรคุณ 
พระปริยติัวรากร 
พระปริยติัวรานุกลู 
พระปริยติัวราภรณ์ 
พระปริยติัวราลงัการ 
พระปริยติัวโรปการ 
พระปริยติัวธิานโกศล 
พระปริยติัเวที 
พระปริยติัสารคุณ 
พระปริยติัสารเมธี 
พระปริยติัสารเวที 
พระปริยติัสารสุธี 
พระปริยติัสุธี 
พระปริยติัสุนทร 
พระปริยติัโสภณ 

พระปรีชาเฉลิม 
พระปรีชาญาณมุนี 
พระปรีชานนทมุนี 
พระปรีชานนทโมลี 
พระปรีชานวกิจ 
พระปัญญากรกวี 
พระปัญญากรโมลี 
พระปัญญาคธาวธุ 
พระปัญญาคมมุนี 
พระปัญญาคมัภีรเถร 
พระปัญญาธรรมวิเทศ 
พระปัญญานนัทมุนี 
พระปัญญาพิศาลเถร 
พระปัญญาภิมณฑมุ์นี 
พระปัญญารังษี 
พระปัญญารัตนาภรณ์ 
พระปัญญาวชิราภรณ์ 
พระปัญญาวรคุณ 
พระปัญญาวราภรณ์ 
พระปัญญาวมิลมุนี 
พระปัญญาวสิารเถร 
พระปัญญาวสุิทธิคุณ 
พระปัญญาวสุิทธิโมลี 
พระปัญญาวฒิุวมิล 
พระปัญญาวธุธรรมคณี 
พระปัญญาวธุวรคุณ 
พระปาโมกขมุ์นี 
พระปิฏกโกศล 
พระปิฏกคุณาภรณ์ 
พระปิยทสัสี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๗ 

พระปิยศีลาจาร 
พระปุสสนาคมุนี 
พระพจนโกศล 
พระพนมคณาจารย ์
พระพนมเจติยานุรักษ ์
พระพรหมคุณธราจาราย ์
พระพรหมเทพาจารย ์
พระพรหมนคราจารย ์
พระพชัรบุรณาจารย ์
พระพิจารณ์วิหารกิจ 
พระพิจิตรธรรมพาที 
พระพิทกัษเ์จติยานุกิจ 
พระพินิตพินยั 
พระพินิตสมณการ 
พระพิบูลธรรมวาที 
พระพิบูลศีลสุนทร 
พระพิพฒัน์กิจจาภรณ์ 
พระพิพฒัน์กิจวธิาน 
พระพิพฒัน์คณาภรณ์ 
พระพิพฒัน์จริยาลงัการ 
พระพิพฒัน์ธรรมคณี 
พระพิพฒัน์ปริยตัยานุกลู 
พระพิพฒัน์ปริยติักิจ 
พระพิพฒัน์ปริยติัวมิล 
พระพิพฒัน์ปริยติัสุนทร 
พระพิพฒัน์ปัญญาภรณ์ 
พระพิพฒัน์วราภรณ์ 
พระพิพฒัน์วิริยาภรณ์ 
พระพิพฒันศาสนกิจวธิาน 
พระพิพฒัน์ศาสนธาํรง 

พระพิพฒัน์ศึกษากร 
พระพิพฒัน์สังวรคุณ 
พระพิพิธกิจจาภิวฒัน์ 
พระพิพิธธรรมสุนทร 
พระพิพิธพฒันาทร 
พระพิมลพฒันาทร 
พระพิมลภาวนาพิธาน 
พระพิมลศีลาจาร 
พระพิมลสมณคุณ 
พระพิศาลกิจจาภรณ์ 
พระพิศาลคณานุกิจ 
พระพิศาลญาณวงศ ์
พระพิศาลธรรมคุณ 
พระพิศาลธรรมพาที 
พระพิศาลธรรมภาณี 
พระพิศาลธรรมรังสี 
พระพิศาลธรรมานุศาสก ์
พระพิศาลธีรคุณ 
พระพิศาลประชานุกลู 
พระพิศาลปริยติักิจ 
พระพิศาลปริยติัยาภรณ์ 
พระพิศาลพชัรกิจ 
พระพิศาลพฒันกิจ 
พระพิศาลพฒันพิสุทธิ�  
พระพิศาลพฒันโสภณ 
พระพิศาลพฒันาทร 
พระพิศาลพฒัโนดม 
พระพิศาลพิพฒันพิธาน 
พระพิศาลมงคลวฒัน์ 
พระพิศาลวหิารกิจ 

พระพิศาลศาสนกิจ 
พระพิศาลศึกษากร 
พระพิศาลสมณกิจ 
พระพิศาลสมณคุณ 
พระพิศาลสาธุกิจ 
พระพิศาลสารคุณ 
พระพิศาลสุธี 
พระพิศิษฎว์หิารการ 
พระพิศิษฏธ์รรมภาณ 
พระพิศิษฏพ์ฒันพิธาน 
พระพิศิษฏว์นิยัการ 
พระพิษณุบุราจารย ์
พระพิสณฑป์ริยติัวธิาน 
พระพิสณฑว์นิยักิจ 
พระพุทธบาทปิลนัธน์ 
พระพุทธพจนประกาศ 
พระพุทธพยากรณ์ 
พระพุทธมนตว์ราจารย ์
พระพุทธรักขิต 
พระพุทธรักขิตมุนี 
พระพุทธวถีินายก 
พระพุทธวริิยากร 
พระพุทธวหิารโสภณ 
พระพุทธสารเถร 
พระพุทธไสยารักษ ์
พระพุทธิญาณมุนี 
พระพุทธิธรรมธาดา 
พระพุทธิรังสี 
พระพุทธิวงศว์วิฒัน์ 
พระพุทธิวงศาจารย ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๘ 

พระพุทธิวริิยากร 
พระพุทธิโศภณ 
พระพุทธิสารเถร 
พระพุทธิสารมุนี 
พระพุทธิสารสุธี 
พระพุทธิสารโสภณ  
พระพุทไธศวรรยว์รคุณ 
พระเพชรคุณมุนี 
พระเพชรบูรณคณาวสัย 
พระโพธาภิรามมุนี 
พระโพธารามคณารักษ ์
พระโพธิญาณเถร 
พระโพธิญาณมุนี 
พระโพธิญาณรังสีเถร 
พระโพธิญาณวชิยั 
พระโพธิธรรมธาดา 
พระโพธิธรรมาจารยเ์ถร 
พระโพธินนัทมุนี 
พระโพธิรังษี 
พระโพธิวรคุณ 
พระโพธิวรญาณ 
พระโพธิสังวรเถร 
พระไพจิตรสาราณียการ 
พระไพโรจน์ธรรมคณี 
พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์ 
พระไพโรจน์นราธิคุณ 
พระไพโรจน์พชัรธรรมา
ภรณ์ 
พระไพโรจน์ภทัรธาดา 
พระไพโรจน์วุฒาจารย ์

พระไพศาลคุณากร 
พระไพศาลธรรมวาที 
พระไพศาลประชานารถ 
พระไพศาลศีลวาท 
พระไพศาลสิริวฒัน์ 
พระภทัรกิจโกศล 
พระภทัรธรรมธาดา 
พระภทัรธรรมสุธี 
พระภทัรมุขมุนี 
พระภทัรมุนี 
พระภทัรศีลคุณ 
พระภทัรศีลสังวร 
พระภทัรศีลาจาร 
พระภทัรสังวรคุณ 
พระภทัรสารมุนี 
พระภาวนากิจโกศล 
พระภาวนาโกศลเถร 
พระภาวนาญาณวเิทศ 
พระภาวนาญาณวมิลเถร 
พระภาวนานุสิฐเถร 
พระภาวนาปัญญาวสุิทธิ�  
พระภาวนาพิศาลเถร 
พระภาวนาโพธิคุณ 
พระภาวนาภิรามเถร 
พระภาวนาวิเทศ 
พระภาวนาวมิล 
พระภาวนาวมิลเถร 
พระภาวนาวิริยะคุณ 
พระภาวนาวสุิทธาจารย ์
พระภาวนาวสุิทธิคุณ 

พระภาวนาวสุิทธิญาณเถร 
พระภาวนาวสุิทธิเถร 
พระมงคลกิตติธาดา 
พระมงคลชยัสิทธิ�  
พระมงคลญาณคุณ 
พระมงคลญาณเถร 
พระมงคลญาณมุนี 
พระมงคลดิลก 
พระมงคลดิสวฒัน์ 
พระมงคลธรรมภาณี 
พระมงคลธรรมวฒัน์ 
พระมงคลนนทเขต 
พระมงคลนายก 
พระมงคลบณัฑิต 
พระมงคลบุญสาร 
พระมงคลพรหมสาร 
พระมงคลพฤฒาจารย ์
พระมงคลพิพฒัน์ 
พระมงคลพุทธิญาณ 
พระมงคลภทัราจารย ์
พระมงคลภาณกาจารย ์
พระมงคลมุนี 
พระมงคลรังษี 
พระมงคลรังษีวสุิทธิ�  
พระมงคลรัตนมุนี 
พระมงคลวชิราจารย ์
พระมงคลวรคุณ 
พระมงคลวรญาณ 
พระมงคลวรสิทธิ 
พระมงคลวรากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๙ 

พระมงคลวราจารย ์
พระมงคลวราภรณ์ 
พระมงคลวฒัน์ 
พระมงคลวฒันคุณ 
พระมงคลวตัรกวี 
พระมงคลวตัรวาที 
พระมงคลวสุิต 
พระมงคลวสุิทธิ�  
พระมงคลวฒุ 
พระมงคลวฒุาจารย ์
พระมงคลวฒิุสาร 
พระมงคลศีลาจารย ์
พระมงคลสมาจาร 
พระมงคลสารคุณ 
พระมงคลสารเวที 
พระมงคลสิทธาจารย ์
พระมงคลสิทธิ 
พระมงคลสิทธิการ 
พระมงคลสิทธิคุณ 
พระมงคลสิทธิญาณ 
พระมงคลสีหราชมุนี 
พระมงคลสุทธิคุณ 
พระมงคลสุธี 
พระมงคลสุนทร 
พระมหาคณานุศิษฏ์ 
พระมหาคณิศร 
พระมหาเจติยานุรักษ ์
พระมหาเจติยาภิบาล 
พระมหาเจติยารักษ ์
พระมหานายก 

พระมหาพนมนคร
คณาจารย ์
พระมหาพุทธพิมพาภิบาล 
พระมหาเมธงักร 
พระมหาสมณวงศ ์
พระมหาสิทธิการ 
พระมุกดาหารธรรมคณี 
พระมุกดาหารโมลี 
พระมุจลินทโมลี 
พระมุนินทรานุวตัร 
พระมุนีนายก 
พระมุนีวรญาณเถร 
พระมุนีวรานุวตัร 
พระมุนีสารประสาธน์ 
พระมุนีสารโสภณ 
พระมุนีอโนมคุณ 
พระเมตตาวหิารีเถร 
พระเมธงักรญาณ 
พระเมธงักรญาณมุนี 
พระเมธาธรรมรส 
พระเมธาวนิยัรส 
พระเมธีกิตยาภรณ์ 
พระเมธีกิตโยดม 
พระเมธีคุณาภรณ์ 
พระเมธีชลธาร 
พระเมธีธรรมประนาท 
พระเมธีธรรมสาร 
พระเมธีธรรมาจารย ์
พระเมธีธรรมานนัท ์
พระเมธีธรรมานุวตัร 

พระเมธีธรรมาภรณ์ 
พระเมธีธรรมาราม 
พระเมธีธรรมาลงัการ 
พระเมธีปริยตัยาภรณ์ 
พระเมธีปริยตัโยดม 
พระเมธีปริยติัวบิูล 
พระเมธีรัตนดิลก 
พระเมธีรัตโนดม 
พระเมธีรัตโนบล 
พระเมธีวชิรภูษิต 
พระเมธีวรคณาจารย ์
พระเมธีวรญาณ 
พระเมธีวราภรณ์ 
พระเมธีวราลงกรณ์ 
พระเมธีวราลงัการ 
พระเมธีสมุทรเขตต ์
พระเมธีสมุทรคุณ 
พระเมธีสุตาภรณ์ 
พระเมธีสุทธิพงษ ์
พระรณงัควินยัมุนีวงศ ์
พระระณงัควนิยัมุนี 
พระรักขิตวนัมุนี 
พระรัชมงคลญาณ 
พระรัชมงคลมุนี 
พระรัชมงคลวฒัน์ 
พระรัชมงคลสุนทร 
พระรัชมงคลโสภณ 
พระรัชมงคลนายก 
พระรัตนกวี 
พระรัตนมงคลมุนี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๐ 

พระรัตนมงคลเมธี 
พระรัตนมงคลโมลี  
พระรัตนมงคลวสุิทธิ�  
พระรัตนมุนี 
พระรัตนเมธี 
พระรัตนโมลี 
พระรัตนวมิล 
พระรัตนเวที 
พระรัตนสีมารักษ ์
พระรัตนากรวสุิทธิ�  
พระรัตโนภาสวมิล 
พระราชพงศป์ระฏิพทัธ 
พระราชพนัธุประพทัธ์ 
พระราชานุพทัธมุนี 
พระรามญัมหาเถร 
พระรามญัมุนี 
พระวชิรกวี 
พระวชิรราชมานิต 
พระวชิรสารโศภณ 
พระวรญาณมุนี 
พระวรญาณวสุิทธิ�  
พระวรญาณโสภณ 
พระวรพรตปัญญาจารย ์
พระวรเวทคุณาจารย ์
พระวรเวทมุนี 
พระวชัรธรรมาภรณ์ 
พระวชัรบุราจารย ์
พระวฒันญาณดิลก 
พระวฒันมงคล 
พระวตัตจารีศีลสุนทร 

พระวกิรมธรรมสุนทร 
พระวกิรมมุนี 
พระวจิารณญาณมุนี 
พระวจิารณ์วฒิุคุณ 
พระวจิิตรกรรมพิศิษฐ์ 
พระวจิิตรคุณาภรณ์ 
พระวจิิตรธรรมนิเทศ 
พระวจิิตรธรรมภาณี 
พระวจิิตรพิพฒัโนดม 
พระวจิิตรวหิารคุณ 
พระวชิยัธรรมจารย ์
พระวชิยัธารโศภณ 
พระวชิยัมุนี 
พระวชิยัวฒุาจารย ์
พระวชิยัศาสนเมธี 
พระวชิิตธรรมาจารย ์
พระวเิชียรกวี 
พระวเิชียรธรรมคณี 
พระวเิชียรธรรมคุณาธาร 
พระวเิชียรธรรมานุวตัร 
พระวเิชียรปัญญามุนี 
พระวเิชียรมุนี 
พระวเิชียรโมลี 
พระวทิิตธรรมภาณ 
พระวเิทศธรรมกวี 
พระวเิทศธรรมนาถ 
พระวเิทศธรรมรังษี 
พระวเิทศโพธิคุณ 
พระวธูิรธรรมนิเทศน์ 
พระวธูิรธรรมาภรณ์ 

พระวนิยานิวติัคุณ 
พระวนิยานุกุลเถร 
พระวนิยานุบุรณาจารย ์
พระวนิยัการกวี 
พระวนิยักิจโกศล 
พระวนิยักิจจการี 
พระวนิยัโกศล 
พระวนิยับณัฑิต 
พระวนิยัมุนี 
พระวนิยัเมธี 
พระวนิยัโมลี 
พระวนิยัรักขิต 
พระวนิยัวงศเ์วที 
พระวนิยัวงศาจารย ์
พระวนิยัเวที  
พระวนิยัโศภณ 
พระวนิยัสังวร 
พระวนิยัสาทร 
พระวนิยัสารเวที 
พระวนิยัสารสุธี 
พระวนิยัสุนทรเมธี 
พระวบิูลกิจจาภรณ์ 
พระวบิูลธรรมนิเทศ 
พระวบิูลธรรมภาณ 
พระวบิูลธรรมวาที 
พระวบิูลธรรมวิเทศ 
พระวบิูลธรรมเวที 
พระวบิูลธรรมาภรณ์ 
พระวบิูลนิโรธกิจ 
พระวบิูลปัญญาภรณ์  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๑ 

พระวบิูลเมธาจารย ์
พระวบิูลเมธี 
พระวบิูลวชิรธรรม 
พระวบิูลศีลาจาร 
พระวบิูลสิทธิคุณ 
พระวบิูลสีลาภรณ์ 
พระวมิลกิจจาภรณ์ 
พระวมิลกิจจารักษ ์
พระวมิลญาณเถร 
พระวมิลญาณมุนี 
พระวมิลญาณเมธี 
พระวมิลธรรมคณี 
พระวมิลธรรมญาณเถร 
พระวมิลธรรมภาณ 
พระวมิลธรรมานุยตุ 
พระวมิลธรรมานุวธุ 
พระวมิลปัญญาภรณ์ 
พระวมิลภาวนานุสิฐ 
พระวมิลมุนี 
พระวมิลเมธาจารย ์
พระวมิลเมธี 
พระวมิลวหิารการ 
พระวมิลศีลาจาร 
พระวมิลสุตาภรณ์ 
พระวริิยากรโกศล 
พระวโิรจน์ญาณวงศ ์
พระวโิรจน์รัตโนบล 
พระวศิาลโพธิสุนทร 
พระวศิาลสมณคุณ 
พระวเิศษชยสิทธิ�  

พระวเิศษศีลคุณ 
พระวสิารทสุธี 
พระวสิิฐคณาภรณ์ 
พระวสิิฐนิมมานการ 
พระวสิิฐพฒันวธิาน 
พระวสุิทธศีลสังวร 
พระวสุิทธาจารคุณ 
พระวสุิทธาจารเถร 
พระวสุิทธาจารยเ์ถร 
พระวสุิทธิกาญจนวบิูลย ์
พระวสุิทธิกิตติสาร 
พระวสุิทธิขนัตยาภรณ์ 
พระวสุิทธิคณาภรณ์ 
พระวสุิทธิญาณเถร 
พระวสุิทธิญาณมุนี 
พระวสุิทธิธรรมคณี 
พระวสุิทธิธรรมธาดา 
พระวสุิทธิธรรมพิลาส 
พระวสุิทธิธรรมรังษี 
พระวสุิทธิธรรมาจารย ์
พระวสุิทธิธีรพงศ ์
พระวสุิทธินายก 
พระวสุิทธิปัญญาภรณ์ 
พระวสุิทธิพงษเ์มธี 
พระวสุิทธิพรหมจรรย ์
พระวสุิทธิ� พุทธิศาสตร์ 
พระวสุิทธิภทัรธาดา 
พระวสุิทธิมงคล 
พระวสุิทธิมุนี 
พระวสุิทธิเมธี 

พระวสุิทธิโมลี 
พระวสุิทธิรังษี 
พระวสุิทธิวรกิจ 
พระวสุิทธิวราภรณ์ 
พระวสุิทธิเวที 
พระวสุิทธิศีลคุณ 
พระวสุิทธิศีลญาณ 
พระวสุิทธิศีลาภรณ์ 
พระวสุิทธิโศภณ 
พระวสุิทธิสมณาจารย ์
พระวสุิทธิสมโพธิ 
พระวสุิทธิสมาจารย ์
พระวสุิทธิสังวรเถร 
พระวสุิทธิสารเถร 
พระวสุิทธิสารสุธี 
พระวสุิทธิสุนทร 
พระวสุิทธิโสภณ 
พระวหิารการโกวทิ 
พระวรีชยัธรรมคณี 
พระวรีชยัมุนี 
พระวรีชยัสุนทร 
พระวรีญาณมุนี 
พระวรีธรรมมุนี 
พระวรีนาทมุนี 
พระวฒิุกรอุดมคุณ 
พระวฒิุชยัธรรมธาดา 
พระวฒิุญาณมุนี 
พระวฒิุสารโศภณ 
พระเวทีวฒิุกร 
พระศรีกิตติเมธี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๒ 

พระศรีกิตติโมลี 
พระศรีกิตติโสภณ 
พระศรีคมัภมัภีรญาณ 
พระศรีคุณาภรณ์ 
พระศรีจนัทรคุณ 
พระศรีญาณวงศ ์
พระศรีญาณโสภณ 
พระศรีธรรมคุณาธาร 
พระศรีธรรมนาถมุนี 
พระศรีธรรมนิเทศก์ 
พระศรีธรรมบณัฑิต 
พระศรีธรรมประสาธน์ 
พระศรีธรรมเมธี 
พระศรีธรรมรัตมุนี 
พระศรีธรรมราชมุนี 
พระศรีธรรมวงศาจารย ์
พระศรีธรรมโศภณ 
พระศรีธรรมาภรณ์ 
พระศรีธรรมาศาสน์ 
พระศรีธวชัเมธี 
พระศรีธีรพงษ ์
พระศรีปฏิภาณธรรมคณี 
พระศรีปทุมเมธี 
พระศรีประสาธน์สุตคุณ 
พระศรีปริยตัยาภรณ์ 
พระศรีปริยตัโยดม 
พระศรีปริยติัโกศล 
พระศรีปริยติัญาณ 
พระศรีปริยติัธาดา 
พระศรีปริยติับดี 

พระศรีปริยติับณัฑิต 
พระศรีปริยติัมุนี 
พระศรีปริยติัเมธี 
พระศรีปริยติัโมลี 
พระศรีปริยติัวงศ ์
พระศรีปริยติัวมิล 
พระศรีปริยติัเวที 
พระศรีปริยติัสุธี 
พระศรีพชัราจารย ์
พระศรีพชัโรดม 
พระศรีพิพฒันธรรมวาที 
พระศรีภทัรมุนี 
พระศรีมงคลเมธี 
พระศรีมุนีวงศ ์
พระศรีรัชชมงคลเมธี 
พระศรีรัชมงคลบณัฑิต 
พระศรีรัตนมุนี 
พระศรีรัตนเมธี 
พระศรีรัตนโมลี 
พระศรีรัตนวมิล 
พระศรีรัตนสุธี 
พระศรีรัตโนภาส 
พระศรีวชิรโมลี 
พระศรีวชิราภรณ์ 
พระศรีวรญาณ 
พระศรีวรเวที 
พระศรีวราภรณ์ 
พระศรีวศิาลคุณ 
พระศรีวสุิทธาภรณ์ 
พระศรีวสุิทธิกว ี

พระศรีวสุิทธิโกศล 
พระศรีวสุิทธิคุณ 
พระศรีวสุิทธิญาณ 
พระศรีวสุิทธิดิลก 
พระศรีวสุิทธินายก 
พระศรีวสุิทธิมุนี 
พระศรีวสุิทธิเมธี 
พระศรีวสุิทธิโมลี 
พระศรีวสุิทธิวงศ ์
พระศรีวสุิทธิโศภณ 
พระศรีวีราภรณ์ 
พระศรีศาสนโมลี 
พระศรีศาสนวงศ ์
พระศรีศิลป์สุนทรวาที 
พระศรีสกลกิจ 
พระศรีสมโพธิ 
พระศรีสมุทรคุณ 
พระศรีสักยวงศ ์
พระศรีสัจจญาณเถร 
พระศรีสัจญาณมุนี 
พระศรีสากยบุตร 
พระศรีสิทธิมุนี 
พระศรีสุคตคตัยานุวตัร 
พระศรีสุทธิพงศ ์
พระศรีสุทธิเมธี 
พระศรีสุทธิวงศ ์
พระศรีสุทธิเวที 
พระศรีสุทสัสนมุนี 
พระศรีสุธรรมมุนี 
พระศรีสุธรรมเมธี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๓ 

พระศรีสุธรรมโมลี 
พระศรีสุธรรมเวที 
พระศรีอรรถเมธี 
พระศากยปุตติยวงศ ์
พระศาสนดิลก 
พระศาสนานุรักษ ์
พระศาสนุเทศาจารย ์
พระศิริธรรมมุนี 
พระศิริธรรมเมธี 
พระศีลขนัธโสภณ 
พระศีลขนัธโสภิต 
พระศีลคุณธราจารย ์
พระศีลคุณวสุิทธิ�  
พระศีลธราจารย ์
พระศีลมงคล 
พระศีลวรคุณ 
พระศีลวราลงัการ 
พระศีลวตัรวมิล 
พระศีลวสุิทธาจารย ์
พระศีลวสุิทธิดิลก 
พระศีลวฒุาจารย ์
พระศีลสังวรคุณ 
พระศีลสารโศภณ 
พระศีลาจารพิพฒัน์ 
พระโศภณกิตติธาดา 
พระโศภณคณาภรณ์ 
พระโศภณธรรมคุณ 
พระโศภณธรรมมุนี 
พระโศภณธรรมรังษี 
พระโศภณธรรมสาร 

พระโศภณธรรมาภรณ์ 
พระโศภณปัญญาจารย ์
พระโศภณพิทยาคุณ 
พระโศภณสมาจาร 
พระโศภิตธรรมสาส์น 
พระสกลธรรมคณี 
พระสถาพรพิริยคุณ 
พระสถาพรพิริยพรต 
พระสนิทสมณคุณ 
พระสมณกิจพิศาล 
พระสมณคณาจารย ์
พระสมณวตัรวมิล 
พระสมาจารวมิล 
พระสมุทรคุณากร 
พระสมุทรคุณาจารย ์
พระสมุทรมุนี 
พระสมุทรเมธาจารย ์
พระสมุทรเมธี 
พระสมุทรโมลี 
พระสมุทรวชิรโสภณ 
พระสมุทรเวที 
พระสมุทรสุธี 
พระสมุหวรคณิสรสิทธิ
การ 
พระสรญาณมุนี 
พระสรภาณกวี 
พระสรภาณโกศล 
พระสรภาณมุนี 
พระสวรรคว์รนายก 
พระสังฆกิจคุณ 

พระสังฆภารวาหมุนี 
พระสังวรกิจโกศล 
พระสังวรโกวทิ 
พระสังวรประสาธน์ 
พระสังวรวนิยาจารย ์
พระสังวรวมิล 
พระสังวรวมิลเถร 
พระสังวรวสุิทธิคุณ 
พระสังวรานุวงษเถร 
พระสาครธรรมคณี 
พระสาครมุนี 
พระสาครรัตนมุนี 
พระสาธุศีลสังวร 
พระสารคามมุนี 
พระสารธรรมมุนี 
พระสารนาถธรรมาจารย ์
พระสาราธิคุณ 
พระสาสนานุรักษ ์
พระสิงหบุราจารย ์
พระสิงหราชมุนี 
พระสิงหวชิยั 
พระสิทธิการโกศล 
พระสิทธิชยัมุนี 
พระสิทธิญาณมุนี 
พระสิทธิธรรมธาดา 
พระสิทธิธรรมเวที 
พระสิทธินิติธาดา 
พระสิทธิปัญญาภรณ์ 
พระสิทธิวชิรโสภณ 
พระสิทธิสารมุนี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๔ 

พระสิริขนัตยาภรณ์ 
พระสิริคณาภรณ์ 
พระสิริชยัมุนี 
พระสิริชยัโสภณ 
พระสิริธรรมมุนี 
พระสิริธรรมราชคณี 
พระสิริธรรมวงศาจารย ์
พระสิริธรรมวเิทศ 
พระสิริธรรมโสภณ 
พระสิริธีรคุณ 
พระสิรินนัทมุนี 
พระสิรินนัทเมธี 
พระสิริปัญญามุนี 
พระสิริพฒันาภรณ์ 
พระสิริรัตนสุธี 
พระสิริวรคุณ 
พระสิริวฒัน์วสุิทธิ 
พระสิริวฒัน์เวที 
พระสิริวฒันสุธี 
พระสิริวฒัโนดม 
พระสิริวฒิุเมธี 
พระสิริสมุทรคุณ 
พระสิริสารธรรมคณี 
พระสิริสารโศภณ 
พระสิริสารสุธี 
พระสิริสุทศัน์ธรรมาภรณ์ 
พระสีหราชสมาจารมุนี 
พระสีหสุวรรณวสุิทธิ�  
พระสุขวโรทยั 
พระสุขมุธรรมาจารย ์

พระสุขมุวาทเวที 
พระสุคุณคุณาภรณ์ 
พระสุชยัมุนี 
พระสุตาวธุกว ี
พระสุตาวธุวสิิฐ 
พระสุทธิธรรมรังสีคมัภีร
เมธาจารย ์
พระสุทธิธรรมาจารย ์
พระสุทธิพงศมุ์นี 
พระสุทธิพงษค์ณาลยั 
พระสุทธิสมณวตัร 
พระสุทธิสารมุนี 
พระสุทธิสารเมธี 
พระสุทธิสารวฒุาจารย ์
พระสุทธิสารโศภณ 
พระสุทธิสารสุธี 
พระสุทสัสีมุนีวงศ ์
พระสุเทพสิทธาจารย ์
พระสุธรรมคณาจารย ์
พระสุธรรมถาวร 
พระสุธรรมธีรคุณ 
พระสุธรรมธีราภรณ์ 
พระสุธรรมภาณี 
พระสุธรรมมุนี 
พระสุธรรมเมธี 
พระสุธรรมยานเถร 
พระสุธรรมวฒุาจารย ์
พระสุธีคณาจารย ์
พระสุธีธรรมนาถ 
พระสุธีธรรมโสภณ 

พระสุธีธรรมานุวตัร 
พระสุธีธรรมาภรณ์ 
พระสุธีปริยตัยาภรณ์ 
พระสุธีปริยติัธาดา 
พระสุธีปัญญาภรณ์ 
พระสุธีรัตนาภรณ์ 
พระสุธีวรคุณ 
พระสุธีวรญาณ 
พระสุธีวราภรณ์ 
พระสุธีวราลงัการ 
พระสุธีวชัโรดม 
พระสุธีสมุทรสาร 
พระสุนทรกิจโกศล 
พระสุนทรกิจจาภิรักษ ์
พระสุนทรกิจจาภิวฒัน์ 
พระสุนทรกิจโสภณ 
พระสุนทรกิตติคุณ 
พระสุนทรคุณธาดา 
พระสุนทรธรรมโกศล 
พระสุนทรธรรมคณี 
พระสุนทรธรรมธาดา 
พระสุนทรธรรมประพุทธ 
พระสุนทรธรรมภาณ 
พระสุนทรธรรมภาณี 
พระสุนทรธรรมเมธี 
พระสุนทรธรรมวจิารณ์ 
พระสุนทรธรรมเวที 
พระสุนทรธรรมสมาจาร 
พระสุนทรธรรมสุธี 
พระสุนทรธรรมโสภิต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๕ 

พระสุนทรธรรมากร 
พระสุนทรธรรมาจารย ์
พระสุนทรธรรมานุวตัร 
พระสุนทรธรรมาภรณ์ 
พระสุนทรธรรมาภิมณฑ์ 
พระสุนทรปริยติักิจ 
พระสุนทรปริยติัเมธี 
พระสุนทรปริยติัวกิรม 
พระสุนทรปริยติัวธิาน 
พระสุนทรพุทธิธาดา 
พระสุนทรมุนี 
พระสุนทรรัตนาภิรมย ์
พระสุนทรราชมานิต 
พระสุนทรราชมานิตเถร 
พระสุนทรวสุิทธานุวตัร 
พระสุนทรวหิารการ 
พระสุนทรวหิารกิจ 
พระสุนทรศีลสมาจาร 
พระสุนทรศีลาจาร 
พระสุนทรศีลาจารย ์
พระสุนทรสมาจาร 
พระสุนทรอรรถรส 
พระสุนาถมุนี 
พระสุพจนมุนี 
พระสุพรหมยานเถร 
พระสุมงคลมุนี 
พระสุมณฑศ์าสนกิตติ�  
พระสุมงัคลาจารย ์
พระสุเมธมุนี 
พระสุเมธากรกว ี

พระสุเมธาภรณ์ 
พระสุเมธีธรรมภาณ 
พระสุเมธีวรคุณ 
พระสุรนาถชยานนัท ์
พระสุวรรณเจติยาภิบาล 
พระสุวรรณธีราจารย ์
พระสุวรรณมุนี 
พระสุวรรณเมธาจารย ์
พระสุวรรณเมธี 
พระสุวรรณโมลี 
พระสุวรรณโมลีศรีบรม
ธาตุ 
พระสุวรรณวมิล 
พระสุวรรณวมิลศีล 
พระสุวรรณวสุิทธิคุณ 
พระสุวรรณวฒุาจารย ์
พระสุวรรณเวที 
พระสุวรรณศีลาจารย ์
พระสุวมิลธรรมาจารย ์
พระสุวมิลธรรมาภรณ์ 
พระสุวรีญาณ 
พระโสภณกาญจนาภรณ์ 
พระโสภณกิตติธาดา 
พระโสภณคุณาธาร 
พระโสภณธรรมคณี 
พระโสภณธรรมธาดา 
พระโสภณธรรมภาณี 
พระโสภณธรรมเมธี 
พระโสภณธรรมวงศ ์
พระโสภณธรรมวาที 

พระโสภณธรรมเวที 
พระโสภณธรรมสาร 
พระโสภณธรรมสุธี 
พระโสภณธรรมาจารย ์
พระโสภณธรรมาภรณ์ 
พระโสภณธรรมาภิรม 
พระโสภณธีรคุณ 
พระโสภณนนทสาร 
พระโสภณนโรดม 
พระโสภณปริยตัยาทร 
พระโสภณปริยตัยาภรณ์ 
พระโสภณปริยติัธรรม 
พระโสภณปริยติัวธิาน 
พระโสภณปริยติัเวที 
พระโสภณปัญญารังษี 
พระโสภณพฒัโนดม 
พระโสภณพิพฒันกิจ 
พระโสภณพุทธิธาดา 
พระโสภณรัตนาภรณ์ 
พระโสภณวชิรธรรม 
พระโสภณวราภรณ์ 
พระโสภณวิริยาภรณ์ 
พระโสภณวสุิทธิคุณ 
พระโสภณวสุิทธิเถร 
พระโสภณวหิารการ 
พระโสภณศีลวงศ ์
พระโสภณสมณกิจ 
พระโสภณสมาธิคุณ 
พระโสภณสมุทรคุณ 
พระโสภณสีลคุณ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๖ 

พระโสภณสุตาลงัการ 
พระโสภิตวิริยาลงัการ 
พระอดิสัยคุณาธาร 
พระอดุลธรรมคณี 
พระอดุลธรรมเวที 
พระอดุลสารมุนี 
พระอนนัตสารโสภณ 
พระอนุศาสน์โกศล 
พระอนุศาสน์โสภณ 
พระอนุสรณ์ธรรมศาสน์ 
พระอโนมมุนี 
พระอภยัสารทะ 
พระอมรมุนี 
พระอมรเมธาจารย ์
พระอมรเมธี 
พระอมรโมลี 
พระอมรเวที 
พระอมรสุธี 
พระอมรโสภณ 
พระอมราภิรักขิต 
พระอรรถกิจโกศล 
พระอรรถโกวทิวุฒิคุณ 
พระอรรถจารีสีมาจารย ์
พระอรรถทสัสีสุทธิพงศ ์
พระอรรถเมธี 
พระอรรถโมลี 
พระอรัญญประเทศ
คณาจารย ์
พระอริยกวี 
พระอริยคุณธราจารย ์

พระอริยคุณาธาร 
พระอริยคุณาภรณ์ 
พระอริยญาณมุนี 
พระอริยธชั 
พระอริยธชัเถร 
พระอริยนนัทมุนี 
พระอริยมุนี 
พระอริยเมธี 
พระอริยวงศมุ์นี 
พระอริยเวที 
พระอริยศีลสังวร 
พระอริยศีลาจารย ์
พระอริยานุวตัร 
พระอรุณธรรมโสภณ 
พระอรุณนิภาคุณากร 
พระอวาจีคณานุสิชฌ ์
พระอโศกเขมาจารย ์
พระอมัพวนัเจติยาภิบาล 
พระอาจารคุณาธาร 
พระอาทรปริยติักิจ 
พระอินทเขมาจารย ์
พระอินทรมุนี 
พระอินทรโมลี 
พระอินทรวชิยาจารย ์
พระอินทสมาจาร 
พระอุดมกิตติมงคล 
พระอุดมคมัภีรญาณ 
พระอุดมคุณาภรณ์ 
พระอุดมญาณ 
พระอุดมญาณเถร 

พระอุดมญาณมุนี 
พระอุดมธรรมคณี 
พระอุดมธรรมปรีชา 
พระอุดมธรรมภาณ 
พระอุดมธรรมมุนี 
พระอุดมธีรคุณ 
พระอุดมประชาทร 
พระอุดมประชานาถ 
พระอุดมปัญญาภรณ์ 
พระอุดมปิฎก 
พระอุดมพิทยากร 
พระอุดมวฒันมงคล 
พระอุดมวิจารณ์ 
พระอุดมวชิาญาณเถร 
พระอุดมวฑุฒิคุณ 
พระอุดมศีลคุณ 
พระอุดมสังวรญาณ 
พระอุดมสังวรเถร 
พระอุดมสังวรวสุิทธิเถร 
พระอุดมสารโสภณ 
พระอุดมสุตคุณ 
พระอุดรคณาจารย ์
พระอุดรคณาธิการ 
พระอุดรคณาภิรักษ ์
พระอุดรคณารักษ ์
พระอุดรธรรมคณี 
พระอุตตมมงคล 
พระอุทยัธรรมคณี 
พระอุทยัธรรมานุวตัร 
พระอุทานธรรมโศภิต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๗ 

พระอุบลคณาจารย ์
พระอุปกิตธรรมสาร 

พระโอภาสธรรมญาณ 
พระโอภาพุทธิคุณ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๘ 

 
 

บทที� ๓ 

 

ลกัษณะการสร้างคําในราชทินนาม 

ภาษาที�ใช้ 
โดยที	ประเทศไทยยอมรับนบัถือพระบวรพุทธศาสนาอนัมีถิ	นกาํเนิดอยูที่	อินเดียดินแดน

ชมพทูวปี จึงเป็นเหตุใหเ้รายอมรับภาษาและวฒันธรรมดว้ย ซึ	 งก็คือภาษามคธหรือที	เราเรียกวา่ภาษา
บาลีนั	นเอง อีกอยา่งหนึ	งประเทศไทยเคยนบัถือศาสนาพราหมณ์มาแต่เดิมภาษาที	ใชก้็เป็นสันสกฤต
ปัจจุบนัศาสนาพราหมณ์นี5ก็ยงัไม่ไดห้ายไปไหนยงัมีผูน้บัถืออยูถึ่งจะนอ้ยก็ตาม แต่ที	สําคญัไปกวา่
นั5นทั5งสองศาสนานี5ยงัเป็นส่วนหนึ	งของกนัและกนัอยู ่ผสมกลมกลืนกนัอยู ่ภาษาที	มีใชใ้นประเทศ
ไทยจึงมีทั5งภาษาบาลีและสันสกฤตปะปนอยู่มากทีเดียว ดังนั5นภาษาที	ใช้ประพนัธ์ราชทินนาม
ส่วนมากลว้นแต่เป็นภาษาบาลีสันสกฤตทั5งนั5น โดยที	ใชศ้พัทเ์ดียวกนัในทั5งสองภาษาหรือใชเ้ฉพาะ
ภาษาใดภาษาหนึ	งซึ	 งนบัวา่เป็นความอลงัการในการใชภ้าษาอยา่งมาก  

ภาษาอีกภาษาหนึ	 งที	นาํมาประพนัธ์เป็นชื	อราชทินนามก็คือภาษาเขมร ดว้ยว่าประเทศ
ไทยในอดีตบางส่วนเป็นอาณาจกัรขอมมาก่อนและไทยเองก็รับอารยธรรมต่างๆ จากเขมรมิใช่นอ้ย
ซึ	 งก็รวมไปถึงภาษาดว้ย ซึ	 งมีปรากฏเพียง ๕ คาํคือ กรม, เฉลิม, ธาํรง, พนม, สมเด็จ โดยสรุปแลว้
ภาษาที	นาํมาประพนัธ์ราชทินนามนั5นมีอยู ่๓ ภาษาคือ  

๑. ภาษาบาลีสันสกฤต มีคาํที	พบมากที	สุด 
๒. ภาษาไทย  
๓. ภาษาเขมร  

 
ตารางที	 ๑ ราชทินนามที	นาํภาษาเขมรมาเป็นส่วนประกอบ 
 

คาํ ราชทินนาม 

กรม 
พระเกศีวกิรม, พระนิกรมมุนี, พระปรากรมมุนี,พระวกิรมมุนี, พระวกิรมธรรม
สุนทร,พระราชภาวนาวกิรม, พระเทพภาวนาวกิรม, 

เฉลิม พระปรีชาเฉลิม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๙ 

ตารางที	 ๑ (ต่อ) 
 

คาํ ราชทินนาม 

ธาํรง พระพิพฒัน์ศาสนธาํรง 

พนม พระพนมคณาจารย,์ พระพนมเจติยานุรักษ,์ พระมหาพนมนครคณาจารย ์

สมเด็จ 

สมเด็จพระญาณวโรดม,สมเด็จพระญาณสังวร,สมเด็จพระธีรญาณมุนี,  
สมเด็จพระพุฒาจารย,์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย,์สมเด็จพระพุทธชินวงศ,์ 
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี ,สมเด็จพระมหาธีราจารย,์สมเด็จพระมหามุนีวงศ,์ 
สมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย,์สมเด็จพระวชิรญาณวงศ,์สมเด็จพระมหาวรีวงศ,์
สมเด็จพระวนัรัต,สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ,สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระ  
ปรมานุชิตชิโนรส,สมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์,  
สมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์

 
การใช้ศัพท์ 

จากการศึกษาราชทินนามของพระราชาคณะในกรุงรัตนโกสินทร์นี5  พบวา่ การนาํศพัทม์า
ประกอบเป็นราชทินนาม ศพัทที์	ใชน้ั5น จากที	กล่าวไวข้า้งตน้แลว้วา่มีการนาํภาษาบาลีสันสกฤตมา
ประกอบเป็นราชทินนามเป็นส่วนมาก ซึ	 งการนําศัพท์เหล่านั5 นมาใช้ย่อมมีการปรับแต่ง 
เปลี	ยนแปลง ให้สละสลวยเหมาะแก่จาํนวนและเหมาะแก่ราชทินนามแต่ละชื	อเพื	อให้ตรงกับ
ความหมายที	จะถวายแด่พระสงฆผ์ูไ้ดรั้บพระราชทาน ซึ	 งแบ่งออกไดด้งัต่อไปนี5  

๑. การใชศ้พัทภ์าษาบาลีหรือสันสกฤตที	เป็นศพัทเ์ดียวกนั 

๒. การใชศ้พัทที์	มีความหมายเดียวกนัในหลายรูปศพัท ์

๓. การแปลงรูปศพัท ์

๔. การใชค้าํพอ้งเสียง 

 

การใช้ศัพท์ภาษาบาลหีรือสันสกฤตที�เป็นศัพท์เดียวกนั 

ดงัที	ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้วา่การประพนัธ์ราชทินนามนี5 มีการนาํภาษาบาลีสันสกฤตมา

ใช้ปะปนกนัในรูปแบบของศพัท์ โดยการใช้ศพัท์เดียวกันทั5งสองภาษามีรูปต่างกนัเล็กน้อยแต่

ความหมายเดียวกนั ทาํใหส้ามารถตั5งชื	อราชทินนามที	มีความหมายเดียวกนัไดห้ลายชื	อ ดงันี5 เช่น  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๐ 

ตารางที	 ๒ ตวัอยา่งการใชศ้พัทภ์าษาบาลีหรือสันสกฤตที	เป็นศพัทเ์ดียวกนั 

 

ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ตวัอยา่งราชทินนาม 

เขตต ์ เกษตร พระบุรเขตตค์ณาจารย,์ พระเกษตรศีลจารย ์

วชิร พชัร พระศรีวชิรโมลี,พระพชัรบุรณาจารย ์

วฒุ พฤฒ พระมงคลวฒุ, พระราชพฤฒาจารย ์

สิริ ศิริ พระสิริธรรมราชคณี, พระศิริธรรมมุนี 

สีล ศีล พระโสภณสีลคุณ, พระศีลคุณวสุิทธิH  

โสภณ โศภณ พระโศภณคณาภรณ์, พระโสภณธรรมคณี 
 

การใช้ศัพท์ที�มีความหมายเดียวกนัในหลายรูปศัพท์  

การนาํศพัทที์	มีความหมายเดียวกนั คลา้ยกนัหรือใกลเ้คียงกนัหลายศพัทม์าใชใ้ห้เกิดความ

แตกต่างกนั ไม่ให้ซํ5 า ๆซาก ๆ ซึ	 งทาํให้ภาษาในราชทินนามมีความ สละสลวย สวยงาม  ไพเราะ 

ศพัทที์	นาํมาประกอบมากที	สุดไดแ้ก่ศพัทที์	เกี	ยวกบัความรู้ ความฉลาด ความเป็นนกัปราชญท์ั5งสิ5น  

ก็โดยเหตุที	พระราชาคณะผูที้	ไดรั้บพระราชทานสมณศกัดิH นั5น ลว้นแต่มีความรู้ความสามารถ ทั5งใน

อรรถคดี โลกนิติ ฉลาดในนิรุตติภาษา ศพัทที์	เกี	ยวเนื	องดว้ยนั5นมีความหมายโดยเนื5อความเป็นอนั

เดียวกนั เช่น กว,ี โกศล, ญาณ, ธีร, ดิลก, บณัฑิต, ปริยติั, ปัญญา, มุนี, เมธา, เมธี, โมลี, เวที, ศรี,สุธี, 

สุเมธ,อาจารย,์ เป็นตน้ ศพัท์เหล่านี5 แมแ้ปลโดยพยญัชนะแลว้มีความแตกต่างกนัแต่เมื	อแปลโดย

อรรถหรือโดยใจความแลว้ มีความหมายที	เหมือนกนัหรือคลา้ยกนั ซึ	 งมีตวัอยา่งดงันี5  

 

ตารางที	 ๓ ตวัอยา่งศพัทที์	มีความหมายเดียวกนัในหลายรูปศพัท ์

 

ศพัท ์ ความหมาย ราชทินนาม 

กว ี คนมีปัญญา 
พระธรรมกว,ี พระเทพกว,ี พระราชกว,ี พระกววีงศ,์ 
พระกววีรญาณ, พระปริยติักว ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๑ 

ตารางที	 ๓ (ต่อ) 

 

ศพัท ์ ความหมาย ราชทินนาม 

โกศล คนฉลาด 
พระเทพโกศล, พระราชธรรมโกศล, พระปริยติัโกศล,  
พระปิฏกโกศล 

ญาณ ความรู้ 
สมเด็จพระญาณวโรดม, พระอุดมญาณโมลี,  
พระธรรมฐิติญาณ, พระเทพญาณมุนี 

ธีร คนมีปัญญา 
สมเด็จพระมหาธีราจารย,์ พระราชธีราภรณ์, พระพิศาลธีรคุณ,  
พระศรีธีรพงษ ์

ดิลก ยอดเยี	ยม,เลิศ 
พระธรรมดิลก, พระเทพดิลก, พระราชวชิรดิลก,  
พระศาสนดิลก 

บณัฑิต คนมีความรู้ 
พระธรรมบณัฑิต, พระเทพบณัฑิต, พระราชบณัฑิต,  
พระปริยติับณัฑิต 

ปริยติั การศึกษา 
พระธรรมปริยติัโสภณ, พระเทพปริยติั, พระราชปริยติั,  
พระปริยติัธาดา 

ปัญญา ความรู้ 
พระธรรมปัญญาบดี,พระเทพปัญญาสุธี,พระราชปัญญาภรณ์, 
พระปัญญารังสี 

มุนี ผูมี้ความรู้ 
สมเด็จพระมหามุนีวงศ,์ พระพรหมมุนี, พระธรรมมุนี,  
พระเทพมุนี, พระราชมุนี, 

เมธา ความรู้ 
พระพรหมเมธาจารย,์ พระธรรมเมธาภรณ์, พระเทพเมธากร, 
 พระราชเมธากร, 

เมธี ผูมี้ความรู้ 
พระพรหมเมธี, พระเทพเมธี, พระราชเมธี, พระเมธีกิตโยดม, 
 พระเมธีชลธาร, 

โมลี ยอดเยี	ยม,เลิศ 
พระพรหมโมลี, พระธรรมโมลี, พระเทพโมลี, พระราชโมลี, 
 พระรัตนโมลี, 

เวที ผูมี้ความรู้ พระพรหมเวที, พระธรรมกิตติเวที, พระเทพเวที, พระราชเวที,  

ศรี ความเจริญ 
พระศรีธรรมคุณาธาร, พระศรีธรรมาภรณ์, พระศรีวราภรณ์,  
พระศรีสักยวงศ ์

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๒ 

ตารางที	 ๓ (ต่อ) 

 

ศพัท ์ ความหมาย ราชทินนาม 

สุธี คนมีปัญญา 
พระพรหมสุธี, พระธรรมสุธี, พระเทพสุธี, พระราชสุธี,  
พระสุธีรัตนาภรณ์ 

สุเมธ คนมีปัญญา 
พระมหาสุเมธาจารย,์ พระสุเมธมุนี, พระราชสุเมธาภรณ์,  
พระสุเมธากรกว ี

อาจารย ์ ผูส้อน 
สมเด็จพระพุฒาจารย,์ พระธรรมโกศาจารย,์ พระเทพวฒุาจารย,์  
พระศีลธราจารย ์

 

การแปลงศัพท์  

จากการศึกษาราชทินนามของพระราชาคณะปรากฏว่ามีการเปลี	ยนแปลงรูปศพัท์ให้มี

ความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย เพื	อให้สามารถใช้ศพัท์นั5นแต่งราชทินนามใหม่ที	มีความหมาย

เดียวกนัได้อีกหรืออาจแปลงทั5งหน่วยคาํ โดยการแปลงพยญัชนะหรือสระด้วยวิธีการเปลี	ยนรูป

พยญัชนะหรือสระบา้ง เพิ	มหรือตดัออกบา้งทาํใหไ้ม่ซํ5 ากนั  ซึ	 งมีดงัต่อไปนี5  

๑. การแปลงพยญัชนะ ไดแ้ก่การเปลี	ยนรูปพยญัชนะตวัหนึ	 งให้เป็นอีกตวัหนึ	งหรือเพิ	ม

พยญัชนะลงไปใหเ้สียงผดิจากเดิมหรือมีพยางคม์ากกวา่เดิม๓๙ ยกตวัอยา่ง   

เปลี	ยน ว เป็น พ  

วศิาล เป็น พิศาล  เช่น พระวศิาลสมณคุณ, พระพิศาลธรรมรังสี  

วจิิตร เป็น พิจิตร  เช่น พระวจิิตรกรรมพิศิษฐ,์ พระพิจิตรธรรมพาที 

วฒุ เป็น พุฒ   เช่น สมเด็จพระพุฒาจารย,์ พระมงคลวฒุาจารย ์

วงศ ์เป็น พงศ ์  เช่น สมเด็จพระมหามุนีวงศ,์ พระศรีสุทธิพงศ ์

วฒัน์ เป็น พฒัน์   เช่น พระกิตติมงคลวฒัน์, พระศีลาจารพิพฒัน์ 

วาที เป็น พาที  เช่น พระโสภณธรรมวาที, พระพิจิตรธรรมพาที  

วมิล เป็น พิมล   เช่น พระวมิลมุนี, พระพิมลศีลาจาร  

                                                        
๓๙ กาํชยั ทองหล่อ, หลกัภาษาไทย, (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ,์๒๕๔๕), ๑๐๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๓ 

วสิิฐ เป็น พิศิษฐ ์  เช่น พระวสิิฐคณาภรณ์, พระพิศิษฎว์หิารการ 

วชัร เป็น พชัร  เช่น พระพชัรบุรณาจารย,์ พระวชัรบุราจารย ์

เปลี	ยน ศ เป็น ส  

โศภณ เป็น โสภณ  เช่น พระโศภณคณาภรณ์, พระโสภณธรรมคณี 

ศีล เป็น สีล   เช่น พระโสภณสีลคุณ, พระศีลคุณวสุิทธิH  

 เปลี	ยน ศ เป็น ษ  

พงศ ์เป็น พงษ ์  เช่น พระเมธีสุทธิพงษ,์ พระศรีสุทธิพงศ ์

๒. การแปลงสระ ไดแ้ก่การเปลี	ยนแปลงสระรูปหนึ	งใหเ้ป็นอีกรูปหนึ	ง๔๐ ยกตวัอยา่ง  

เปลี	ยน อะ เป็น อา 

 เมธ เป็น เมธา  เช่น พระสุเมธมุนี,๔๑ พระเมธาวนิยัรส 

เปลี	ยน อะ เป็น อิ  

วสุิทธ เป็น วสุิทธิ  เช่น พระวสุิทธศีลสังวร, พระวสุิทธิมุนี 

 เปลี	ยน อา เป็น อี 

  เมธา เป็น เมธี  เช่น พระเมธาธรรมรส, พระเมธีวราภรณ์ 

เปลี	ยน อุ เป็น โอ  

พุทธิ เป็น โพธิ  เช่น พระพุทธิรังสี, พระโพธิญาณเถร  

เปลี	ยน อิ เป็น ไอ   

พิศาล เป็น ไพศาล เช่น พระพิศาลธรรมรังสี, พระไพศาลศีลวาท 

 เปลี	ยน อิ เป็น เอีย 

  วชิร เป็น วเิชียร  เช่น พระศรีวชิรโมลี, พระวเิชียรกว ี

๓. การแปลงหน่วยคาํ ไดแ้ก่การเปลี	ยนคาํอุปสรรค 

 เปลี	ยน อนุ เป็น อา    

อนุรักษ ์เป็น อารักษ ์ เช่น พระศาสนานุรักษ,์ พระพุทธไสยารักษ ์

 

                                                        
๔๐ เรื	องเดียวกนั, ๙๕. 
๔๑ ออกเสียง สุ – เมด หรือ สุ - เม-ทะ ก็ได ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๔ 

การใช้คําพ้องเสียง 

หมายถึงการใชศ้พัทที์	มีหน่วยเสียงหรือการออกเสียงเดียวกนัซึ	 งมีความหมายแตกต่างกนั 

คือ การเขียนและความหมายมีความแตกต่างกนัด้านศพัท์ แต่เมื	อมีการออกเสียงแล้วก็ออกเสียง

เหมือนกัน ได้แก่ออกเสียงเหมือนกันแต่ต่างความหมายกัน เพื	อให้มีความหลากหลายในด้าน

ความหมายและการใชศ้พัท ์ยกตวัอยา่งเช่น  

 

ตารางที	 ๔ ตวัอยา่งการใชค้าํพอ้งเสียง 

 

หน่วยคาํ ความหมาย ราชทินนาม 

ญาณ ปรีชาหย ั	งรู้ สมเด็จพระญาณสังวร, พระญาณวทิยาคมเถร 

ยาน เครื	องนาํไป พระราชพรหมยาน, พระสุธรรมยานเถร 

นาท เสียงบนัลือ พระวรีนาทมุนี 

นาถ ที	พึ	ง พระธรรมนาถมุนี, พระนิกรครุนาถมุนี 

ประสาท ความเลื	อมใส พระประสาทศีลคุณ 

ประสาธน์ เครื	องประดบั พระประสาธน์โศภณ, พระประสาธน์สารคุณ 

พฒัน์ การพฒันา พระชินวงศพ์ิพฒัน์, พระพิพฒัน์ธรรมคณี 

พทัธ ผกูพนัธ์ พระราชพงศป์ระฏิพทัธ, พระราชพนัธุประพทัธ 

ภทัร ประเสริฐ พระภทัรมุนี,  พระภทัรธรรมธาดา 

พุทธ ความฉลาด สมเด็จพระพุทธชินวงศ,์ พระพุทธวหิารโสภณ 

พุฒ เจริญ สมเด็จพระพุฒาจารย ์

ภาณ การกล่าว พระธรรมภาณกวี, พระธรรมภาณพิลาส 

ภาร หนา้ที	 พระสังฆภารวาหมุนี 

วตัร กิจพึงกระทาํ พระธรรมราชานุวตัร, พระมงคลวตัรกวี 

วฒัน์ ความเจริญ พระรัชชมงคลวฒัน์, พระสิริวฒัน์เวที 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๕ 

ตารางที	 ๔ (ต่อ) 

 

หน่วยคาํ ความหมาย ราชทินนาม 

วสุิทธิH  บริสุทธิH  พระภาวนาปัญญาวสุิทธิH , พระมงคลรังษีวสุิทธิH  

วสุิต รู้มาก พระมงคลวสุิต 

 

โครงสร้างคํา 

เมื	อศึกษาโครงสร้างคาํจากขอ้มูลทั5งหมดปรากฏว่าโครงสร้างคาํของราชทินนามนั5น มี
การจดัเรียงตาํแหน่งของคาํต่าง ๆ ที	ประกอบเป็นคาํราชทินนาม การจดัวางรูปแบบของตาํแหน่งคาํ
ในราชทินนามเป็นไปอยา่งมีระบบ และเขา้ใจไดง่้าย โดยมีการวางลาํดบัดงันี5 คือ มีการใชค้าํที	ระบุ
ยศหรือชั5นสมณศกัดิH ขึ5นก่อนตามดว้ยคาํที	เป็นคุณสมบติัของผูที้	ไดรั้บพระราชทานอาจจะมีหลายคาํ
ก็ได ้หากแต่มีบางชื	อที	เป็นตาํแหน่งพิเศษที	ไม่ไดต้ามนั5นแต่ก็มีระบุในราชทินนามให้พอทราบว่า
เป็นชั5นไหน เช่น พระมงคลเทพโมลี เป็นตาํแหน่งชั5นเทพ แต่ไม่ไดขึ้5นตน้ดว้ยคาํนาํหนา้ชั5นเทพแต่
ขึ5นตน้ดว้ยคาํวา่มงคลก่อนแลว้ตามดว้ยชั5น ดว้ยเป็นราชทินนามพิเศษสําหรับพระราชาคณะชั5นเทพ
ฝ่ายวปัิสสนา ซึ	 งโครงสร้างคาํนั5นจะประกอบดว้ยลกัษณะ ๔ ประการ คือ 

๑. คาํนาํหนา้ราชทินนาม 
๒. คาํตน้ราชทินนาม   
๓. คาํกลางราชทินนาม 
๔. คาํลงทา้ยราชทินนาม 
อนึ	 งตาํแหน่งคาํราชทินนามทั5งสี	 นี5 ไม่ไดป้รากฏครบทุกชื	อราชทินนาม บางชื	อปรากฏ

เฉพาะคาํนาํหนา้และคาํลงทา้ย บางชื	อปรากฏ ๒ คาํ บางชื	อปรากฏ ๓  คาํ บางชื	อปรากฏครบทั5งสี	
คาํ ตามความสั5 น ความยาวของราชทินนามนั	นเอง ไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนตายตวัแต่อย่างใด 
อยา่งไรก็ตามตาํแหน่งคาํนาํหนา้และคาํลงทา้ยจะตอ้งมีในราชทินนามทุกชื	อเสมอ 
 

คํานําหน้าราชทนินาม 
หมายถึง คาํขึ5นตน้ชื	อราชทินนามที	ระบุถึงยศหรือชั5นสมณศกัดิH  ของพระราชาคณะจะมี

ตาํแหน่งอยูห่นา้สุดของราชทินนามซึ	งจะมีลาํดบัชั5นดงันี5  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๖ 

๑. ชั5นสมเด็จพระราชาคณะมีคาํนาํหน้าราชทินนามว่า สมเด็จพระ แลว้ตามดว้ยชื	อราช

ทินนามที	บอกคุณสมบติั คุณพิเศษของผูไ้ดรั้บพระราชทาน เช่น  

สมเด็จพระมหาธีราจารย ์

สมเด็จพระ   คาํนาํหนา้ราชทินนาม ชั5นสมเด็จพระราชาคณะ 

มหา  คาํตน้ราชทินนาม 

ธีร  คาํกลางราชทินนาม 

อาจารย ์  คาํลงทา้ยราชทินนาม 

๒. ชั5นเจา้คณะรองหรือรองสมเด็จพระราชาคณะ จะมีคาํนําหน้าราชทินนามชั5นนี5 ว่า  

พระพรหม เช่น พระพรหมมุนี พระพรหม เป็นคาํนาํหนา้ราชทินนาม มุนี เป็นคาํลงทา้ยราชทินนาม 

ชั5นนี5 เป็นชั5นเดียวที	ไม่ไดมี้คาํนาํหนา้ที	ระบุเป็นเฉพาะตายตวันอกจากคาํวา่ พระพรหม นอกนั5นจะ

ใชผ้สมกนัไป ทาํให้เขา้ใจผิดได ้แต่ถึงกระนั5นก็พอจะทราบไดเ้พราะเป็นชื	อจาํเพาะมีไม่มากนกั มี 

๑๕ ราชทินนามคือ พระพิมลธรรม, พระพุทธพจนวราภรณ์, พระพุทธวรญาณ, พระพุทธิวงศมุนี, 

พระมหาโพธิวงศาจารย,์ พระมหารัชมงัคลดิลก, พระมหาสุเมธาจารย,์ พระวิสุทธาธิบดี, พระวิสุทธิ

วงศาจารย,์พระสาสนโสภณ, พระสุธรรมาธิบดี, พระสุเมธมงัคลาจารย,์ พระสุเมธาธิบดี, พระอุดม-

ญาณโมลี, พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์และปรากฏว่ามีการนาํคาํนาํหน้าชั5นธรรมมาใช้ในชั5นนี5 อยู่ ๓ 

ราชทินนาม คือ พระธรรมวโรดม พระธรรมปัญญาบดี พระธรรมปัญญาจารย ์ มีคาํนาํหนา้เป็นพระ

ธรรม แต่นาํมาใชใ้นพระราชาคณชั5นรองสมเด็จ ดงัมีตวัอยา่งดงัต่อไปนี5  

 แบบที	 ๑ ขึ5นตน้ดว้ยคาํวา่ พระพรหม มี ๙ ชื	อ เช่น  

พระพรหมมุนี 

พระพรหม คาํนาํหนา้ราชทินนาม ชั5นรองสมเด็จพระราชาคณะ 

มุนี  คาํลงทา้ยราชทินนาม 

แบบที	 ๒ ขึ5นตน้ดว้ยคาํวา่ พระ มี ๑๕ ชื	อ เช่น   

พระพิมลธรรม 

พระ  คาํนาํหนา้ราชทินนาม ชั5นรองสมเด็จพระราชาคณะ 

พิมล  คาํตน้ราชทินนาม 

ธรรม  คาํลงทา้ยราชทินนาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๗ 

แบบที	 ๓ ขึ5นตน้ดว้ยคาํวา่ พระธรรม มี ๓ ชื	อคือ  

พระธรรมวโรดม  

พระธรรม คาํนาํหนา้ราชทินนามชั5นรองสมเด็จพระราชาคณะ 

วร  คาํตน้ราชทินนาม 

อุดม  คาํลงทา้ยราชทินนาม 

พระธรรมปัญญาจารย ์ 

พระธรรม คาํนาํหนา้ราชทินนามชั5นรองสมเด็จพระราชาคณะ 

ปัญญา  คาํตน้ราชทินนาม 

อาจารย ์  คาํลงทา้ยราชทินนาม 

พระธรรมปัญญาบดี 

พระธรรม คาํนาํหนา้ราชทินนามชั5นรองสมเด็จพระราชาคณะ 

ปัญญา  คาํตน้ราชทินนาม 

บดี  คาํลงทา้ยราชทินนาม 

๓. ชั5นธรรม จะมีคาํนาํหนา้คาํราชทินนามวา่ พระธรรม ตามดว้ยคาํราชทินนาม เช่น  

พระธรรมเจดีย ์ 

พระธรรม  คาํนาํหนา้ราชทินนามชั5นธรรม 

เจดีย ์  คาํลงทา้ยราชทินนาม 

๔. ชั5นเทพ จะมีคาํนาํหนา้ราชทินนามวา่ พระเทพและทิพย เช่น  

พระเทพมุนี  

พระเทพ  คาํนาํหนา้ราชทินนามชั5นเทพ 

มุนี   คาํลงทา้ยราชทินนาม 

อนึ	งราชทินนามของพระราชาคณะชั5นนี5 มีคาํขึ5นตน้พิเศษ ๓ ชื	อซึ	 งจะขึ5นตน้ดว้ยคาํวา่พระ

มงคลตามดว้ยชั5นและคาํราชทินนาม ดว้ยเหตุวา่ชื	อทั5งสามนี5 เป็นราชทินนามของพระราชาคณะชั5น

เทพที	เป็นฝ่ายวิปัสสนาธุระและมีพดัยศประจาํตาํแหน่งเป็นสีขาวลว้น นอกนั5นแมเ้ป็นพระราชา

คณะฝ่ายวิปัสสนาก็ไม่ไดมี้คาํขึ5นตน้พิเศษเช่นนี5  ราชทินนามทั5งสามชื	อนี5 จะเรียงคาํตน้ราชทินนาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๘ 

วา่ มงคล ไวก่้อนแลว้ตามดว้ยคาํนาํหนา้ราชทินนามระบุชั5นซึ	 งต่างจากราชทินนามปกติทั	วไปที	วาง

คาํนาํหนา้แลว้ตามดว้ยคาํตน้๔๒ ดงัต่อไปนี5  

พระมงคลทิพยมุนี  

พระมงคล คาํตน้ราชทินนาม (เฉพาะฝ่ายวปัิสสนา) 

ทิพย  คาํนาํหนา้ราชทินนามชั5นเทพ แต่เรียงไวอ้นัดบัที	สอง 

มุนี   คาํลงทา้ยราชทินนาม 

พระมงคลเทพมุนี  

พระมงคล คาํตน้ราชทินนาม (เฉพาะฝ่ายวปัิสสนา) 

เทพ  คาํนาํหนา้ราชทินนามชั5นเทพ แต่เรียงไวอ้นัดบัที	สอง 

มุนี   คาํลงทา้ยราชทินนาม 

พระมงคลเทพโมลี  

พระมงคล คาํตน้ราชทินนาม (เฉพาะฝ่ายวปัิสสนา) 

เทพ  คาํนาํหนา้ราชทินนามชั5นเทพ แต่เรียงไวอ้นัดบัที	สอง 

โมลี   คาํลงทา้ยราชทินนาม 

๕. ชั5นราชจะมีคาํนาํหนา้ราชทินนามวา่ พระราช เช่น  

พระราชรัตนกว ี 

พระราช  คาํนาํหนา้ราชทินนามชั5นราช 

รัตน  คาํตน้ราชทินนาม 

กว ี  คาํลงทา้ยราชทินนาม 

สาํหรับชั5นนี5 มีราชทินนามพิเศษชื	อหนึ	งคือ พระมงคลราชมุนี เป็นราชทินนามพิเศษสําหรับ

พระราชาคณะชั5นราชฝ่ายวปัิสนาธุระ เช่นเดียวกบัชั5นเทพที	กล่าวมาแลว้ 

 

                                                        
๔๒  พระราชาคณะฝ่ายวปัิสสนาที	ขึ5นตน้ราชทินนามดว้ยคาํวา่ มงคล มี ๔ ชื	อ คือพระมงคลทิพยมุนี,พระ

มงคลเทพมุนี,พระมงคลเทพโมลี ๓ ชื	อนี5 เป็นชั5นเทพ และชั5นราชอีก ๑ ชื	อคือ พระมงคลราชมุนี นอกจากนั5นถึงจะ

เป็นพระราชาคณะฝ่ายวปัิสสนาก็ตามแต่ก็ขึ5นตน้ราชทินนามตามชั5นปกติ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๙ 

พระมงคลราชมุนี 

พระมงคล คาํตน้ราชทินนาม (เฉพาะฝ่ายวปัิสสนา) 

ราช  คาํนาํหนา้ราชทินนามชั5นราช แต่เรียงไวอ้นัดบัที	สอง 

มุนี  คาํลงทา้ยราชทินนาม 

๖. ชั5นสามญั จะมีคาํนาํหนา้ราชทินนามวา่ พระ เช่น  

พระโสภณปริยติัเวที  

พระ  คาํนาํหนา้ราชทินนามชั5นสามญั 

โสภณ  คาํตน้ราชทินนาม 

ปริยติั  คาํกลางราชทินนาม 

เวที   คาํลงทา้ยราชทินนาม 

 

คําต้นราชทนินาม   

หมายถึงคาํที	อยูต่าํแหน่งตน้คาํราชทินนามที	ระบุถึงคุณสมบติัต่อจากคาํนาํหนา้ที	บอกชั5น

สมณศกัดิH  เมื	อได้วิเคราะห์ดูแล้วคาํตน้ราชทินนามที	ถูกนาํมาใช้มากที	สุดได้แก่ คาํว่า ศรีหรือสิริ 

และคาํที	ถูกใชม้ากที	สุด ๑๐ คาํไดแ้ก่  

๑. ศรีหรือสิริ ปรากฏใช ้๑๑๐ ครั5 ง  เช่น พระศรีปริยติัเวที พระสิรินนัทเมธี 

๒. ธรรม ปรากฏใช ้ ๖๐ ครั5 ง เช่น พระธรรมจินดามหามุนี พระธรรมกิติ 

๓. วสุิทธหรือวสุิทธิ ปรากฏใช ้๕๕ ครั5 ง เช่น พระวสุิทธิธีรพงษ ์พระวสุิทธาจารคุณ 

๔. ปริยติั ปรากฏใช ้๔๙ ครั5 ง เช่น พระเทพปริยติั พระราชปริยติัเมธี 

๕. ญาณ ปรากฏใช ้๔๘ ครั5 ง เช่น สมเด็จพระญาณสังวร พระญาณเวที 

๖. มงคล ปรากฏใช ้๔๖ ครั5 ง เช่น พระมงคลโมลี พระมงคลรัตนมุนี 

๗. รัตน ปรากฏใช ้๓๔ ครั5 ง เช่น พระรัตนโมลี พระเทพรัตนสุธี 

๘. สิทธหรือสิทธิ ปรากฏใช ้๓๔ ครั5 ง พระธรรมสิทธินายก พระสิทธิการโกศล 

๙. โสภณหรือโศภณ ปรากฏใช ้๓๓ ครั5 ง  เช่น พระโสภณปริยติัเวที พระโสภณธรรมวงศ ์

๑๐. เมธาหรือเมธี ปรากฏใช ้๓๒ ครั5 ง เช่น พระเมธีวราลงกรณ์ พระเมธาธรรมรส 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๐ 

คํากลางราชทนินาม  

หมายถึงคาํที	อยู่ตาํแหน่งกลางระหว่างคาํตน้และคาํลงทา้ยราชทินนาม คาํที	ถูกใช้บ่อย

ที	สุดไดแ้ก่ คาํวา่ ธรรม  ลาํดบัคาํกลางที	ใชม้ากที	สุด ๑๐ คาํ ไดแ้ก่ 

๑. ธรรม ปรากฏใช ้๑๑๔ ครั5 ง เช่น พระสิริธรรมมุนี พระสุขมุธรรมาจารย ์

๒. ญาณ  ปรากฏใช ้๔๔ ครั5 ง เช่น พระสิทธิญาณมุนี  พระสุธีญาณวเิทศ 

๓. วร ปรากฏใช ้๔๑ ครั5 ง เช่น พระราชสิงหวรมุนี พระกิตติวรประสาธน์ 

๔. สาร ปรากฏใช ้๔๐ ครั5 ง เช่น พระกิตติสารกว ีพระเขมสารโศภณ 

๕. คุณ ปรากฏใช ้๒๔ ครั5 ง เช่น พระราชอริยคุณาธาร พระปิฏกคุณาภรณ์ 

๖. วสุิทธหรือวสุิทธิ ปรากฏใช ้๒๑ ครั5 ง เช่น พระปัญญาวสุิทธิคุณ พระศีลวสุิทธาจารย ์

๗. ศีลหรือสีล ปรากฏใช ้๒๐ ครั5 ง เช่น พระเกษตรศีลจารย ์พระวบิูลสีลาภรณ์ 

๘. กิจ ปรากฏใช ้๒๐ ครั5 ง เช่น พระฐาปนกิจโกศล พระปริยติักิจโกศล 

๙. รัตน ปรากฏใช ้๑๗ ครั5 ง เช่น พระมงคลรัตนวตัรกว ีพระเมธีรัตโนบล 

๑๐. มงคล๔๓ ปรากฏใช ้๑๖ ครั5 ง เช่น พระราชรัชชมงคลเมธี พระรัตนมงคลวสุิทธิH  

 

คําลงท้ายราชทนินาม  

หมายถึงคาํที	อยูต่าํแหน่งทา้ยสุดของราชทินนาม ซึ	 งคาํลงทา้ยนี5จะปรากฏมีทุกชื	อราชทิน-

นาม คาํที	ถูกใชม้ากที	สุดคือ คาํวา่ มุนี และชื	อที	ใชม้าก ๑๐ อนัดบัคือ  

๑.  มุนี ปรากฏใช ้๑๗๗  ครั5 ง เช่น พระพรหมมุนี พระราชรัตนมุนี  

๒. อาจารย ์ปรากฏใช ้๑๕๗ ครั5 ง เช่น สมเด็จพระมหาธีราจารย ์พระสุเมธาจารย ์

๓. อาภรณ์ ปรากฏใช ้๙๘ ครั5 ง เช่น พระธรรมคุณาภรณ์ พระวจิิตรคุณาภรณ์ 

๔. คุณ ปรากฏใช ้๘๑ ครั5 ง เช่น พระเทพกิตติปัญญาคุณ พระประสิทธิโรจนคุณ 

๕. โสภณหรือโศภณ ปรากฏใช ้๖๔ ครั5 ง เช่น พระสาสนโสภณ พระราชกิตติโสภณ 

๖. เมธี ปรากฏใช ้๖๒ ครั5 ง เช่น พระธรรมวรเมธี พระราชเมธี 

๗. โมลี ปรากฏใช ้๕๔ ครั5 ง เช่น พระพรหมโมลี  พระเทพโมลี 

๘. เวที ปรากฏใช ้๔๕ ครั5 ง เช่น พระธรรมปริยติัเวที พระศรีพฒัน์ธรรมวาที 

                                                        
๔๓  สาํหรับราชทินนามฝ่ายวปัิสนาเท่านั5น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๑ 

๙. กว ี ปรากฏใช ้๓๓ ครั5 ง เช่น พระราชรัตนกว ีพระสรภาณกว ี

๑๐. โกศล ปรากฏใช ้๓๑ ครั5 ง เช่น พระเทพโกศล พระปิฏกโกศล  

 

การสร้างคํา 
การนาํหน่วยคาํมาประกอบกนัเป็นราชทินนามหรือที	เรียกว่า การสร้างคาํนั5น พบวา่ ใน

ราชทินนามของพระราชาคณะในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ มีการสร้างคาํในหลายรูปแบบทีเดียว 
โดยมากแลว้นาํหลกัไวยากรณ์ของภาษาบาลีสันสกฤตมาเป็นหลกัในการสร้างคาํ ไดแ้ก่นาํวิธีการ
สร้างคาํที	ใชใ้นภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้ เช่น การใชค้าํสมาส คาํสนธิ มาช่วยในการประพนัธ์ราช
ทินนามและมีการนาํศพัทม์าประกอบเป็นราชทินนามซึ	งศพัทน์ั5น มีทั5ง คาํอุปสรรค คาํ นิบาต โดยมี
การเพิ	มหรือลดคาํใหมี้ความหลากหลาย ซึ	 งการสร้างมี ๔ ประเภท ดงันี5   

๑. คาํสมาส   
๒. คาํสนธิ  
๓. คาํสมาสและสนธิ 
๔. การเพิ	มหรือลดคาํ 

  
คําสมาส  

คือ วิธีการยอ่บทต่าง ๆตั5งแต่ ๒ บทขึ5นไปให้รวมเป็นบทเดียวกนั ๔๔ อธิบายวา่ คาํที	เกิด
จากการนาํคาํในภาษาบาลีและสันสกฤตมารวมเขา้ดว้ยกนั เพื	อทาํใหเ้กิดคาํใหม่ ที	มีความหมายใหม่ 
โดยยงัมีเคา้ของความหมายเดิมอยู ่การสร้างของคาํราชทินนามนี5นอกจากภาษาและการใชศ้พัทที์	ได้
กล่าวมาแลว้นั5น ยงัปรากฏมีการใชค้าํสมาสเป็นตวัเชื	อมตวัประกอบให้เกิดคาํราชทินนาม ตั5งราช
ทินนามให้ยาวได้ สั5 นได้ โดยใช้คาํสมาสประกอบกันเข้า โดยนําคาํที	ต้องการมาต่อกันให้มี
ความหมายตามที	ต้องการ ซึ	 งการต่อคําสมาสในราชทินนามของพระราชาคณะแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์นี5  ปรากฏวา่มีการต่อชั5นเดียวหรือหลายชั5นก็ได ้การต่อครั5 งเดียวเรียกวา่หนึ	งชั5น การ
ต่อสองครั5 งเรียกวา่สองชั5นเป็นตน้ หรือสมาสกนัหนึ	งครั5 งเรียกเป็นหนึ	งชั5น สมาสกนัหลายครั5 งเรียก
เป็นหลายชั5น ดงัมีตวัอยา่งต่อไปนี5  
 
สมาสชั5นเดียว ประกอบดว้ยคาํบอกชั5นและคาํบอกคุณสมบติัหนึ	งศพัท ์

พระพรหม+โมลี  พระพรหมโมลี    

                                                        
๔๔ เรื	องเดียวกนั, ๓๐๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๒ 

พระธรรม+กวี  พระธรรมกวี 
พระธรรม+เจดีย ์ พระธรรมเจดีย ์
พระเทพ+โกศล  พระเทพโกศล 
พระเทพ+ดิลก  พระเทพดิลก 

 
สมาสสองชั5น ประกอบดว้ยคาํบอกชั5นและคาํบอกคุณสมบติัสองศพัท ์

สมเด็จพระ+ญาณ+สังวร  สมเด็จพระญาณสังวร 
พระพรหม+วชิร+ญาณ  พระพรหมวชิรญาณ 
พระธรรม+กิตติ+วงศ ์  พระธรรมกิตติวงศ ์
พระเทพ+สิทธิ+นายก  พระเทพสิทธินายก 
พระราช+วมิล+เมธี  พระราชวมิลเมธี 
พระ+มงคล+วฒัน์  พระมงคลวฒัน์ 
 

สมาสสามชั5น ประกอบดว้ยคาํบอกชั5นและคาํบอกคุณสมบติัสามศพัท ์
สมเด็จพระ+พุทธ+ชิน+วงศ ์ สมเด็จพระพุทธชินวงศ ์
พระ+อุดม+ญาณ+โมลี  พระอุดมญาณโมลี 
พระธรรม+สิริ+สาร+เวที  พระธรรมสิริสารเวที 
พระเทพ+สิทธิ+ญาณ+รังษี พระเทพสิทธิญาณรังสี 
พระราช+วสุิทธิ+ธรรม+รังษี พระราชวสุิทธิธรรมรังสี 
พระ+มุนี+สาร+โสภณ  พระมุนีสารโสภณ 

 
สมาสสี	ชั5น ประกอบดว้ยคาํบอกชั5นและคาํบอกคุณสมบติัสี	ศพัท ์
 พระธรรม+ธีร+ราช+มหา+มุนี  พระธรรมธีรราชมหามุนี 

พระ+คมัภีร+ปรีชา+ญาณ+เถร  พระคมัภีรปรีชาญาณเถร 
 
สมาสหา้ชั5น ประกอบดว้ยคาํบอกชั5นและคาํบอกคุณสมบติัหา้ศพัท ์

พระ+เขม+ทสัสี+ชลธี+สมาน+คุณ พระเขมทสัสีชลธีสมานคุณ 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๓ 

คําสนธิ 
คือการต่อคาํตั5งแต่สองคาํขึ5นไปให้ต่อเนื	องเป็นคาํเดียวกนั โดยมีการเปลียนแปลงรูปสระ

ในระหว่างคาํหรือเพิ	มพยญัชนะแทรกลงในระหว่างคาํเพื	อให้คาํที	จะนาํมาต่อกนันั5นเชื	อมกนัได้
สนิท๔๕ การใชส้นธินี5 เป็นการนาํศพัทที์	ตอ้งการมาเชื	อมกนัให้เป็นศพัทเ์ดียวกนั อาจจะต่อชั5นเดียว
หรือหลายชั5นก็ได้ ซึ	 งสนธิที	นาํมาใช้ในราชทินนามของพระราชาคณะในกรุงรัตนโกสินทร์นี5 มี
ดงันี5 คือ 

๑. สระสนธิ คือการนาํคาํที	ลงทา้ยดว้ยสระไปสนธิกบัคาํที	ขึ5นคน้ดว้ยสระ ซึ	 งเมื	อสนธิ
แลว้จะมีการเปลี	ยนแปลงรูปสระตามกฏเกณฑด์งันี5  

ก. ตดัสระพยางคท์า้ยคาํหนา้ แลว้ใชส้ระพยางคห์นา้คาํหลงั เช่น 
สมเด็จพระ+พุฒ+อาจารย ์  สมเด็จพระพุฒาจารย ์
(ตดัสระ อะ ที	 พุฒ พยางค์ทา้ยคาํหน้าสนธิกบัอาจารย ์ใช้สระ อา พยางค์หน้าคาํหลงัเป็น
พุฒาจารย)์ 
พระธรรม+คุณ+อาภรณ์   พระธรรมคุณาภรณ์ 
(ตดั อะที	 คุณ พยางค์ทา้ยคาํหน้า สนธิกบัอาภรณ์ แลว้ใช้สระพยางคห์น้าคาํหลงัเป็น คุณา
ภรณ์) 
ข. ตดัสระพยางค์ทา้ยคาํหน้าและใช้สระพยางค์ตน้ของคาํหลงัโดยเปลี	ยนสระพยางค์ตน้
ของคาํหลงั 
อะ เป็น  อา   เช่น พระสุเมธ +อธิบดี    พระสุเมธาธิบดี 
(ตดัสระ อะ ที	 สุเมธ พยางคท์า้ยคาํหนา้สนธิกบัอธิบดี เปลี	ยน สระ อะ พยางคห์น้าคาํหลงั
ใหเ้ป็น อา เป็น สุเมธาธิบดี) 
อุ เป็น  อู   เช่น พระอุบาลี+คุณ+อุปม+อาจารย ์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์
(ตดัสระ อะ ที	 คุณ พยางค์ทา้ยคาํหน้าสนธิกบัอุปม เปลี	ยน สระ อุ พยางค์หน้าคาํหลงัให้
เป็น อู เป็น คุณูปม) 
อุ เป็น  โอ   เช่น พระธรรม+วร+อุดม   พระธรรมวโรดม 
(ตดัสระ อะ ที	 วร พยางคท์า้ยคาํหนา้สนธิกบัอุดม เปลี	ยน สระ อุ พยางคห์นา้คาํหลงัให้เป็น 
โอ เป็น วโรดม) 
ค. เปลี	ยนสระพยางคท์า้ยของคาํหนา้เป็นพยญัชนะ คือ 
อิ  เป็น  ย  เช่น พระราชปริยติั+อาทร    พระราชปริยตัยาทร 

                                                        
๔๕ เรื	องเดียวกนั, ๑๓๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๔ 

(เปลี	ยนสระ อิ ที	 ปริยติั พยางคท์า้ยคาํหนา้ เปลี	ยน สระ อิ เป็น ย สนธิกบัอาทร พยางคห์นา้
คาํหลงัใหเ้ป็น ปริยตัยาทร เวลาออกเสียงใหอ้อกเสียงควบกนั)  

๒. พยญัชนะสนธิ คือการเชื	อมคาํดว้ยพยญัชนะเป็นการเชื	อมเสียงพยญัชนะในพยางค์
ทา้ยของคาํแรกกบัเสียงพยญัชนะหรือสระในพยางคแ์รกของคาํหลงั จากการศึกษาราชทินนามของ
พระราชาคณะในกรุงรัตนโกสินทร์มีพยญัชนะสนธิดงันี5  

ก. โลโป คือลบพยางคสุ์ดทา้ยของคาํหนา้ทิ5ง เช่น 
พระ+ศรี+สัจจ+ญาณ+มุนี   พระศรีสัจญาณมุนี (ลบ จ ออกตวัหนึ	งแต่ยงัคง

ออกเสียงอยู)่ 
พระ+รัชช+มงคล+นายก  พระรัชมงคลนายก(ลบ ช ออกตวัหนึ	งยงัคงออก

เสียงอยู)่ 
ข. อาคโม คือ การลงอกัษรใหม่ที	เป็นพยญัชนะ พยญัชนะอาคมเหล่านี5  ตอ้งมีสระอยู่

เบื5องหลงั จึงลงอาคมได ้เช่น 
  พระ+ชล+อุปม+คุณ  พระชลโธปมคุณ (เพิ	ม ธ ลงไป) 
  พระ+นิ+อนัตร+ญาณ+มุนี พระนิรันตรญาณมุนี (เพิ	ม ร ลงไป) 

๓. นฤคหิตสนธิ คือ การเชื	อมคาํดว้ยนฤคหิต เป็นการเชื	อมเมื	อพยางค์หลงัของคาํแรก
เป็น นฤคหิตแลว้ใหเ้ปลี	ยนนฤคหิต เป็น ง หรือ น เช่น  

เปลี	ยนนฤคหิต เป็น ง  
พระ+ส+ํวร+กิจ+โกศล  พระสังวรกิจโกศล (เปลี	ยน ส ํเป็น สัง) 

เปลี	ยนนฤคหิต เป็น น 
พระราช+ส+ํทศัก+อาจารย ์ พระราชสันทศักาจารย ์(เปลี	ยน ส ํเป็น สัน) 

 
คําสมาสและสนธิ 

เมื	อมีการนาํสมาสและสนธิมาใชป้ระกอบเป็นราชทินนามแต่ละชื	อแลว้นั5น ยงัปรากฏวา่มี
การนาํสมาสและสนธิมาใชป้นกนัในราชทินนามชื	อเดียวกนั ซึ	 งใชว้ิธีการของสมาสมาต่อกนัแลว้
ใชว้ธีิการของสนธิเขา้มาเชื	อต่ออีกทอดหนึ	ง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี5  

พระ+ธรรม+จารี+มุนี+วงศ+อาจารย ์ พระธรรมจารีมุนีวงศาจารย ์
พระ+ธรรม+จารี+มุนี+วงศ เป็นสมาส  วงศ+อาจารย ์เป็น สนธิ 
พระ+มหา+พนม+นคร+คณ+อาจารย ์ พระมหาพนมนครคณาจารย ์
พระ+มหา+พนม+นคร+คณ เป็นสมาส คณ+อาจารย ์เป็นสนธิ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๕ 

การเพิ�มหรือลดคํา 
การเพิ	มหรือลดคาํ ไดแ้ก่ การตดับางหน่วยคาํออกหรือเพิ	มหน่วยคาํใหม่เขา้ไป เช่น 

พระราชพนัธุประพทัธ เป็น พระราชพงศป์ระฏิพทัธ  

พระภาวนาวมิล เป็น พระภาวนาวมิลเถร  

พระสุวรรณวมิล เป็น พระสุวรรณวมิลศีล  

 
การประกอบศัพท์ 

ในการที	จะนาํศพัท์แต่ละศพัท์มาประกอบเป็นราชทินนามชื	อหนึ	 งนั5นไม่สามารถทาํได้
ง่าย ๆ ด้วยราชทินนามอนัเป็นของเนื	องด้วยพระมหากษตัริยจึ์งจาํเป็นที	จะตอ้งใช้ความพิถีพีถนั
ละเอียดรอบคอบเป็นอยา่งมากให้สมพระเกียรติของพระองคผ์ูจ้ะพระราชทาน ดว้ยวา่ปัจจุบนัผูคิ้ด
ราชทินนามเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่และพระราชา-คณะก็มีจาํวนมากขึ5น ราชทินนามที	จะตั5งถวาย
อาจจะซํ5 ากนัได้ แต่ถึงกระนั5นราชทินนามก็ไม่มีการซํ5 ากันเลยแมแ้ต่ชื	อเดียว หากจะมีซํ5 าก็ซํ5 าที	
ความหมายแต่ไม่ปรากฏว่ามีการซํ5 าชื	อ การนําศัพท์มาประกอบเป็นราชทินนามนี5 มีลักษณะ
ดงัต่อไปนี5  

๑. การประกอบอุปสรรคกบัศพัท ์
๒. การประกอบนิบาตกบัศพัท ์
๓. การประกอบสังขยากบัศพัท ์
๔. การประกอบศพัทก์บัศพัท ์

 
การประกอบอุปสรรคกบัศัพท์ 

อุปสรรค คือ คาํสําหรับใช้เติมขา้งหน้านามและกริยา ให้มีความหมายแปลกไปจากเดิม 
คลา้ยกบัคาํวเิศษณ์ในภาษาไทย แต่ต่างกนัที	คาํวเิศษณ์จดัเป็นคาํชนิดหนึ	งต่างหาก ส่วนอุปสรรคเมื	อ
นาํหน้านามหรือกริยาแล้วตอ้งเป็นคาํเดียวกบันามหรือกริยานั5น เพราะตามปกติจะใช้ตามลาํพงั
ไม่ได ้๔๖การนาํอุปสรรคมาใชใ้นราชทินนามเพื	อใหค้าํนั5นมีความหมายพิเศษมากขึ5น มีความหมายที	
ขยายกวา้งออกไปหรือกลบัความหมายของคาํนั5น ๆ ให้มีความหมายตรงกนัขา้มกบัคาํเดิม โดยเรียง
ไวห้น้าศพัท์นามหรือศพัท์กริยา ทาํให้ราชทินนามมีความหมายหลากหลายแปลกออกไปหรือ
กระชับมากขึ5 น คาํอุปสรรคที	นํามาเป็นส่วนประกอบในราชทินนามทั5งหมด ๑๕ คาํมีตวัอย่าง
ดงัต่อไปนี5  

                                                        
๔๖ เรื	องเดียวกนั, ๓๖๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๖ 

ตารางที	 ๕ ตวัอยา่งการประกอบอุปสรรคกบัศพัท ์
 

อุปสรรค 
(ความหมาย) 

ศพัท ์ ความหมาย ราชทินนาม 

อติ 
(ยิ	ง, เกิน, ล่วง) 

อดิสัย (อติ+สัย) ประเสริฐ พระอดิสัยคุณาธาร 

อธิ 
(ยิ	ง,ใหญ่) 

อธิบดี (อธิ+บดี) ผูเ้ป็นใหญ่ พระสุธรรมาธิบดี 

อธิกร (อธิ+กร) ผูท้าํหนา้ที	 พระทกัษิณคณาธิกร 

อธิคุณ (อธิ+คุณ) มีคุณมาก พระไพโรจน์นราธิคุณ 

อธิมุต (อธิ+มุต) ผูมุ้่งหมาย พระธรรมาธิมุตมุนี 

อนุ 
(นอ้ย , ตาม) 

อนุการี (อนุ+การี) ผูท้าํตาม พระธรรมกิจจานุการี 

อนุกิจ (อนุ+กิจ) ทาํตามกิจ พระพิศาลคณานุกิจ 

อนุกลู (อนุ+กลู) อนุเคราะห์ พระปริยติัวรานุกลู 

อนุชิต (อนุ+ชิต) ชนะตาม 
สมเด็จพระมหาสมณเจา้ 
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

อนุพทัธ (อนุ+พทัธ) เกี	ยวเนื	อง พระราชานุพทัธมุนี 

อนุยตุต ์(อนุ+ยตุต)์ ขวนขวาย พระธรรมวินยานุยตุต ์

อนุรักษ ์(อนุ+รักษ)์ ตามรักษา พระปริยติัยานุรักษ ์

อนุวงษ (อนุ+วงษ) สืบชื5อสาย พระสังวรานุวงษเถร 

อนุวตัร (อนุ+วตัร) ประพฤติตาม พระสุธีธรรมานุวตัร 

อนุวธุ (อนุ+วธุ) ตามอาวธุ พระวมิลธรรมานุวธุ 

อนุศาสก ์(อนุ+ศาสก)์ ผูต้ามสอน พระพิศาลธรรมานุศาสก ์

อนุศาสน์ (อนุ+ศาสน์) การพรํ	าสอน พระจุลคณานุศาสน์ 

อนุศิษฏ ์(อนุ+ศิษฎ)์ การสั	งสอน พระมหาคณานุศิษฏ์ 

อนุสารี (อนุ+สารี) ระลึกตาม พระธรรมานุสารี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๗ 

ตารางที	 ๕ (ต่อ) 
 

อุปสรรค 
(ความหมาย) 

ศพัท ์ ความหมาย ราชทินนาม 

อภิ 
(ยิ	ง, ใหญ่) 

อภิบาล (อภิ+บาล) บาํรุงรักษา พระอมัพวนัเจติยาภิบาล 

อภิมณฑ ์(อภิ+มณฑ)์ ประดบัตกแต่ง พระปัญญาภิมณฑมุ์นี 

อภิมุข(อภิ+มุข) หวัหนา้ พระเขมาภิมุขธรรม 

อภิรมย ์(อภิ+รมย)์ ยนิดียิ	ง พระสุนทรรัตนาภิรมย ์

อภิรักขิต (อภิ+รักขิต) รักษายิ	ง พระอมราภิรักขิต 

อภิรักษ ์(อภิ+รักษ)์ ป้องกนัรักษา พระอุดรคณาภิรักษ ์

อภิวฒัน์ (อภิ+รักษ)์ เจริญรุ่งเรือง พระจิรธรรมาภิวฒัน์ 

อา 
(ทั	ว, ยิ	ง) 

อากร (อา+กร) บ่อเกิด พระจินดากรมุนี 

อาคม (อา+คม) การมา พระปัญญาคมมุนี 

อาจริย (อา+จริย) ผูส้ั	งสอน พระคุณาจริยวตัร 

อาจาร (อา+จาร) ประพฤติ พระคุณาจารวตัร 

อาจารย ์(อา+จารย)์ ผูส้ั	งสอน พระญาณทีปาจารย ์

อาทร (อา+ทร) เอื5อเฟื5 อ พระพิพิธพฒันาทร 

อาธาร (อา+ธร) ที	รองรับ พระอาจารคุณาธาร 

อานนัท ์(อา+นนัท)์ ยนิดี พระเมธีธรรมานนัท ์

อาภรณ์ (อา+ภรณ์) เครื	องประดบั พระจินดารัตนาภรณ์ 

อารักษ ์(อา+รักษ)์ ดูแล พระพุทธไสยารักษ ์

อาราม (อา+ราม) ยนิดี พระเขมารามมุนี 

อาลยั (อา+ลยั) ที	อยู ่ พระสุทธิพงษค์ณาลยั 

อาหาร (อา+หาร) นาํไป พระมุกดาหารโมลี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๘ 

ตารางที	 ๕ (ต่อ) 
 

อุปสรรค 
(ความหมาย) 

ศพัท ์ ความหมาย ราชทินนาม 

อุ 
(ขึ5น, นอก) 

อุดม (อุ+ตม) สูงสุด พระอุดมปิฎก 

อุทยั (อุ+ทยั) การขึ5น พระอุทยัธรรมานุวตัร 

อุป 
(เขา้ไป, ใกล)้ 

อุปกิต (อุป+กิต) ตามกระทาํ พระอุปกิตธรรมสาร 

อุปม (อุป+ม) เปรียบเทียบ พระจนัทูปมญาณโสภณ 

นิ 
(เขา้,ลง,ไม่มี,ออก ) 

นิกร (นิ+กร) หมู่ พระนิกรมุนี 

นิกรม (นิ+กรม) ไม่มีทุกข ์ พระนิกรมมุนี 

นิทาน (นิ+ทาน) มูลเหตุ พระนิทานโพธิวฒัน์ 

นิเทศ (นิ+เทศ) แสดง พระนิเทศศาสนคุณ 

นิเทศก ์(นิ+นิเทศก)์ ผูแ้สดง พระศรีธรรมนิเทศก์ 

นิพนัธ์ (นิ+พนัธ์) แต่งขึ5น พระนิพนัธ์ธรรมาจารย ์

นิภา (นิ+ภา) แสงสวา่ง พระนิภากรโศภณ 

นิรันตร (นิ+ร+อนัตร) ติดต่อกนั พระนิรันตรญาณมุนี 

นิโรธ (นิ+โรธ) ความดบั พระนิโรธรังสี 

นิวติั (นิ+วติั) กลบั พระวนิยานิวติัคุณ 

ป,ปร 
(ทั	ว, ขา้งหนา้, 

ก่อน, ออก) 

ปกาศิต (ป+กาสิต) ประกาศ พระปกาศิตพุทธศาสน์ 

ปฎิภาณ (ปฏิ+ภาณ) ฉลาดในการพดู พระปฏิภาณพงังารัฐ 

ปฎิเวท (ปฎิ+เวท) แทงตลอด พระปฏิเวทวศิิษฏ ์

ประกาศ (ป+กาศ) แจง้ใหท้ราบ พระพุทธพจนประกาศ 

ประชา (ป+ชา) หมู่คน พระไพศาลประชานารถ 

ประฏิพทัธ (ปฎิ+พทัธ) ผกูพนัธ์ พระราชพงศป์ระฏิพทัธ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๙ 

ตารางที	 ๕ (ต่อ) 
 

อุปสรรค 
(ความหมาย) 

ศพัท ์ ความหมาย ราชทินนาม 

ป,ปร 
(ทั	ว, ขา้งหนา้, 

ก่อน, ออก) 

ประนาท (ป+นาท) เสียงบนัลือ พระเมธีธรรมประนาท 

ประนาท (ป+นาท) เสียงบนัลือ พระเมธีธรรมประนาท 

ประพทัธ (ป+พทัธ์) ผกูพนัธ์ พระราชพนัธุประพทัธ 

ประภสัสร (ป+ภสัสร) ผอ่งใส พระประภสัสรมุนี 

ประภากร (ป+ภา+
อากร) 

พระอาทิตย ์ พระประภากรบวรสุทธิวงศ ์

ประสาท (ป+สาท) เลื	อมใส ยนิดี พระประสาทศีลคุณ 

ประสาธน์ (ป+สาธน์) เครื	องประดบั พระกิตติวรประสาธน์ 

ประสิทธิ (ป+สิทธิ) ความสาํเร็จ พระประสิทธิวริิยคุณ 

ปหงัษน (ป+หงัษน) เบิกบาน พระธรรมปหงัษนาจารย ์

ปรา 
(กลบัความ) 

ปรากรม (ปรา+กรม) ไม่มีทุกข ์ พระปรากรมมุนี 

ปริ 
(รอบ) 

บริสุทธิ (ปริ+สุทธิ) สะอาด หมดจด พระบริสุทธิศีลาจาร 

บริหาร (ปริ+หาร) การนาํไป พระบริหารบรมธาตุ 

ปริยติั (ปริ+ยติั) การศึกษา พระปริยติัเมธี 

ปรีชา (ปริ+ชา) รอบรู้ พระปรีชานวกิจ 

ว ิ
(วเิศษ, แจง้, ต่าง) 

พยากรณ์ (ว+ิอากรณ์) ทาํนาย 
พระพุทธพยากรณ์ แปลงว ิ
เป็น พย 

พิพิธ (ว+ิวธิ) หลายอยา่ง พระพิพิธพฒันาทร 

พิศาล (ว+ิศาล) กวา้งขวาง พระพิศาลกิจจาภรณ์ 

วกิรม (ว+ิกรม) ไร้ทุกข ์ พระเกศีวกิรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๐ 

ตารางที	 ๕ (ต่อ) 
 

อุปสรรค 
(ความหมาย) 

ศพัท ์ ความหมาย ราชทินนาม 

ว ิ
(วเิศษ, แจง้, ต่าง) 

วจิารณ์ (ว+ิจารณ์) คน้ควา้ พระวจิารณ์วฒิุคุณ 

วจิารณ์ (ว+ิจารณ์) คน้ควา้ พระวจิารณ์วฒิุคุณ 

วจิิตร (ว+ิจิตร) งดงาม พระวจิิตรคุณาภรณ์ 

วชิยั (ว+ิชยั) ชนะ พระโพธิญาณวชิยั 

วชิา (ว+ิชา) ความรู้ พระอุดมวชิาญาณเถร 

วชิิต (ว+ิชิต) ดินแดน พระวชิิตธรรมาจารย ์

วทิิต (ว+ิทิต) มีชื	อเสียง พระวทิิตธรรมภาณ 

วเิทศ (ว+ิเทศ) ต่างประเทศ พระวเิทศธรรมกวี 

วธิาน (ว+ิธาน) จดัแจง พระปริยติัวธิานโกศล 

วนิยั (ว+ินยั) การแนะนาํ พระเมธาวนิยัรส 

วบิูล (ว+ิบูล) เตม็ที	 พระเมธีปริยติัวบิูล 

วภิชั (ว+ิภชั) การแบ่ง พระโกศลธรรมวิภชั 

วมิล (ว+ิมล) ไม่มีมลทิน พระกิตติวมิลเมธี 

วมุิติ (ว+ิมุติ) หลุดพน้ พระบวรวมุิติ 

วรัิต (ว+ิรัต) ไม่ยนิดี พระธรรมวิรัตสุนทร 

วโิรจน์ (ว+ิโรจน์) รุ่งเรือง พระธรรมวิโรจน์ 

วลิาศ (ว+ิลาศ) กรีดกราย พระญาณวลิาศ 

ววิฒัน์ (ว+ิวฒัน์) ความเจริญ พระพุทธิวงศว์วิฒัน์ 

วศิิษฏ ์(ว+ิศิษฎ)์ ดียิ	ง พระญาณวศิิษฏ์ 

วเิศษ (ว+ิเศษ) ดี พระญาณวิเศษ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๑ 

ตารางที	 ๕ (ต่อ) 
 

อุปสรรค 
(ความหมาย) 

ศพัท ์ ความหมาย ราชทินนาม 

ว ิ
(วเิศษ, แจง้, ต่าง) 

วสิาร (ว+ิสาร) มีแก่นสาร พระปัญญาวสิารเถร 

วสิารทะ (ว+ิสารทะ) แกลว้กลา้ พระธรรมวสิารทะ 

วสุิต (ว+ิสุต) มีชื	อเสียง พระมงคลวสุิต 

วสุิทธิ (ว+ิสุทธิ) หมดจด พระญาณวสุิทธิเถร 

วหิารี (ว+ิหารี) อาศยัอยู ่ พระธรรมวิหารีเถร 

ส ํ
(พร้อม, ดี) 

สมโพธิ (ส+ํโพธิ) ความรู้ พระญาณสมโพธิ 

สมาจาร (ส+ํอาจาร) ประพฤติดี พระมงคลสมาจาร 

สมาน (ส+ํอาน) เสมอกนั พระเขมทสัสีชลธีสมานคุณ 

สังวร (ส+ํวร) สาํรวม พระสังวรโกวทิ 

สันทศัก (ส+ํทศัก) มองการณ์ไกล พระราชสันทศักาจารย ์

สุ 
(ดี, งาม, ง่าย) 

สุชยั (สุ+ชยั) ชนะดี พระสุชยัมุนี 

สุทสัสน (สุ+ทสัสน) มองดี พระศรีสุทสัสนมุนี 

สุทสัสี (สุ+ทสัสี) มองดี พระสุทสัสีมุนีวงศ ์

สุเทพ (สุ+เทพ) ดีเลิศ พระสุเทพสิทธาจารย ์

สุธรรม (สุ+ธรรม) ธรรมงาม พระสุธรรมมุนี 

สุพจน (สุ+พจน) กล่าวดี พระสุพจนมุนี 

สุพรหม (สุ+พรหม) ประเสริฐ พระสุพรหมยานเถร 

สุมงคล (สุ+มงคล) มงคลดี พระสุมงคลมุนี 

สุมณฑ ์(สุ+มณฑ)์ ประดบัดี พระสุมณฑศ์าสนกิตติH  

สุเมธ (สุ+เมธ) ปัญญาดี พระสุเมธาธิบดี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๒ 

ตารางที	 ๕ (ต่อ) 
 

อุปสรรค 
(ความหมาย) 

ศพัท ์ ความหมาย ราชทินนาม 

สุ 
(ดี, งาม, ง่าย) 

สุเมธี (สุ+เมธี) ปัญญาดี พระสุเมธีธรรมภาณ 

สุวรรณ (สุ+วรรณ) ผวิดี พระสุวรรณมุนี 

สุวมิล (สุ+ว+ิมล) หมดจดดี พระสุวมิลธรรมาภรณ์ 

สุวรี (สุ+วรี) แกลว้กลา้ดี พระสุวรีญาณ 

 
การประกอบนิบาตกบัศัพท์ 

นิบาต คือ ศพัทป์ระเภทหนึ	ง สําหรับใชเ้ติมลงขา้งหนา้ หรือขา้งหลงัคาํหรือขอ้ความเพื	อ
เน้นความไขความ ยอมความอยา่ง ไม่เต็มใจเป็นตน้ เช่น ก็ดี ก็ตาม หรือใชเ้ป็นคาํขึ5นตน้ขอ้ความ
ใหม่ต่อ จากขอ้ความเดิม เช่น ก็แหละ๔๗ นิบาตเป็นคาํอีกอยา่งหนึ	งที	นาํมาประกอบเป็นราชทินนาม 
โดยประกอบนิบาตเขา้กบัศพัท์ เพื	อให้ไดค้วามหมายตามที	ตอ้งการและให้ไดศ้พัท์ที	ตอ้งการดว้ย 
รูปแบบของการลงนิบาตในราชทินนามนี5  ได้แก่การใช้เติมข้างหน้าคาํ ใช้สอดลงในระหว่าง
ขอ้ความ ต่างจากสมาสที	ใชเ้ติมขา้งหนา้คาํเท่านั5น ดงัมีตวัอยา่งราชทินนามดงันี5  

 
ตารางที	 ๖ ตวัอยา่งการประกอบนิบาตกบัศพัท ์

 
นิบาต 

(ความหมาย) 
ศพัท ์ ความหมาย ราชทินนาม 

น (แปลง น เป็น 
อ,อน) 
(ไม่) 

อนนัต (อ+อนัต) ไม่มีที	สิ5นสุด พระอนนัตสารโสภณ 

อภยั (อ+ภย) ไม่กลวั พระอภยัสารทะ  

อมร (อ+มร) ไม่ตาย พระอมรเวที 

อล ํ
(พอ,อยา่) 

อลงกรณ์ (อล+ํกรณ์) ประดบั พระเมธีวราลงกรณ์ 

                                                        
๔๗ ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒., ๕๘๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๓ 

ตารางที	 ๖ (ต่อ) 
 

อุปสรรค 
(ความหมาย) 

ศพัท ์ ความหมาย ราชทินนาม 

อล ํ
(พอ,อยา่) 

อลงัการ (อล+ํการ) ประดบั พระธรรมวราลงัการ 

 

การประกอบสังขยากบัศัพท์ 
ศพัทอี์กประเภทหนึ	งที	นาํมาเป็นส่วนประกอบในการแต่งราชทินนามของพระราชาคณะ

นั5นก็คือ คาํสังขยา สําหรับบอกจาํนวน เป็นคาํนบัจาํนวนของนาม ซึ	 งมี ๒ ประเภท คือนบัจาํนวน
ปกติ เช่น นบัหนึ	 ง สอง สาม สี	  ห้า เป็นตน้ กบันบัจาํนวนเต็มเช่น ที	หนึ	 ง ที	สอง ที	สาม เป็นตน้ มี
ตวัอยา่งดงันี5  
 
ตารางที	 ๗ ตวัอยา่งการประกอบสังขยากบัศพัท ์
 

สังขยา ความหมาย ราชทินนาม 

ไตร 
 

สาม  
(นบัปกติ) 

พระธรรมไตรโลกาจารย,์พระเทพญาณไตรโลกาจารย,์ 
พระญาณไตรโลก,พระไตรสรณธชั 

ปฐม 
 

ที	หนึ	ง 
(นบัจาํนวนเตม็) 

พระปฐมเจติยาทร, พระปฐมเจติยานุรักษ,์ พระปฐมนคราจารย,์  
พระปฐมนคราภิรักษ ์
 

 

การประกอบศัพท์กบัศัพท์ 
นอกจากอุปสรรคและนิบาตที	นํามาเป็นราชทินนามดังที	กล่าวมาแล้ว ราชทินนาม

โดยมากจะประกอบด้วยศพัท์กบัศพัท์เป็นส่วนใหญ่ ซึ	 งเลียนแบบวิธีการของสมาสและสนธิใน
ภาษาบาลีสันสกฤต ยกตวัอย่างดงันี5  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (พุทธ+ชิน+วงศ์)  พระสาสนโสภณ  
(ศาสน+โสภณ) พระสรภาณกว ี(สร+ภาณ+กว)ี พระสังฆกิจคุณ (สังฆ+กิจ+คุณ) เป็นตน้ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๔ 

การเรียงคํา 
การเรียงคาํในราชทินนามมีทั5งเขา้หลกัไวยากรณ์และไม่เขา้หลกัไวยากรณ์ทั5งฝ่ายของไทย

เองหรือจะเป็นฝ่ายไวยากรณ์ภาษาบาลีสันสฤต มีความหลากหลายในรูปแบบของการตั5งชื	อมาก ซึ	 ง
คาํที	ไดน้าํมาใชน้ั5นเป็นความอลงัการในภาษาอยา่งมากดงัที	ไดก้ล่าวไวต้ั5งแต่การใชภ้าษาและการใช้
ศพัทแ์ลว้ โดยใชว้ิธีการของหลกัสมาสและสนธิ มาต่อประสมคาํกนั ในการศึกษาครั5 งนี5 ไดข้อ้สรุป
แบบรวมของการเรียงคาํ ดงัต่อไปนี5  

๑. นาม + นาม ไดแ้ก่ การเรียงนามกบันาม ซึ	 งจากการศึกษาพบวา่มีการเรียงนามกบันาม

หลายชั5นทีเดียวตามจาํนวนความยาวและสั5นของราชทินนาม เช่น  

(พระพรหม) วชิร(นาม) +ญาณ(นาม)   เป็น พระพรหมวชิรญาณ  

(วชิร – เพชร, ญาณ – ความรู้ = พระสงฆช์ั5นพรหมผูมี้ความรู้ดุจเพชร) 

(พระ) สาสน (นาม) +โสภณ (นาม)   เป็น พระสาสนโสภณ 

(สาสน – ศาสนา, โสภณ – ความงาม = พระผูง้ามในพระศาสนา) 

๒. นาม + คุณศพัท ์ไดแ้ก่ การเรียงคาํนามไวห้นา้คาํคุณศพัทอ์นัเป็นตวัขยายนาม เช่น  

(พระ) ญาณ(นาม) +วศิิษฏ(์คุณศพัท)์  เป็น พระญาณวศิิษฏ ์

(ญาณ – ความรู้ ,วศิิษฎ ์– อนัพิเศษ = พระผูมี้ความรู้อนัพิเศษ) 

(พระ)ปริยติั(นาม)+สุนทร(คุณศพัท)์  เป็น พระปริยติัสุนทร 

(ปริยติั – การศึกษา, สุนทร – ที	งาม = พระผูที้	งามดว้ยการศึกษา) 

๓. คุณศพัท ์+ นาม ไดแ้ก่ การเรียงคุณศพัทไ์วห้นา้นาม ทาํเป็นตวัขยายคาํนาม เช่น  

(พระธรรม) วร(คุณศพัท)์+เมธี (นาม)  เป็น พระธรรมวรเมธี 

(วร – ผูป้ระเสริฐ, เมธี – นักปราชญ์ = พระสงฆ์ชั5 นธรรมผูเ้ป็นนักปราชญ์อัน

ประเสริฐ) 

(พระ) ภทัร(คุณศพัท)์ +มุนี (นาม)  เป็น พระภทัรมุนี  

(ภทัร – ผูดี้เลิศ, มุนี – ผูรู้้ = พระผูรู้้อยา่งดีเลิศ) 

๔. นาม + กริยา ไดแ้ก่ การเรียงคาํนามไวห้นา้กริยา เช่น  

(สมเด็จพระ) วนั(นาม)+รัต (กริยา)  เป็น สมเด็จพระวนัรัต  

(วนั – ป่า, รัต – ยนิดี = พระสงฆช์ั5นสมเด็จผูย้นิดีในป่า) 

(พระ) ญาณ(นาม)+รักขิต (กริยา)  เป็น พระญาณรักขิต  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๕ 

(ญาณ – ความรู้, รักขิต – รักษา = พระผูมี้ความรู้อนัรักษาแลว้) 

๕. กริยา + นาม ไดแ้ก่ การเรียงคาํกริยาไวห้นา้คาํนาม เช่น  

(พระ)พินิต(กริยา)+พินยั (นาม)  เป็น พระพินิตพินยั  

(พินิต – แนะนาํแลว้, พินยั – ขอ้บญัญติั = พระผูมี้ขอ้บญัญติัอนัแนะนาํดีแลว้) 

(พระ)วทิิต(กริยา)+ธรรม(นาม)+ภาณ (นาม) เป็น พระวทิิตธรรมภาณ  

(วทิิต – แสดงแลว้ , ธรรม – พระธรรม, ภาณ – การกล่าว = พระผูก้ล่าวพระธรรมอนั

พระพุทธเจา้แสดงไวแ้ลว้) 

๖. กริยา + คุณศพัท ์ไดแ้ก่ การเรียงคาํกริยาไวห้นา้คาํคุณศพัท ์เช่น  

(พระ)ปฏิเวท(กริยา)+วศิิษฏ ์(คุณศพัท)์  เป็น พระปฏิเวทวศิิษฏ ์ 

(ปฏิเวท – แทงตลอด, วศิิษฎ ์– อนัพิเศษ = พระผูแ้ทงตลอดแลว้อนัพิเศษ) 

๗. คุณศพัท ์+ กริยา ไดแ้ก่ การเรียงคาํคุณศพัทไ์วห้นา้คาํกริยา เช่น  

(พระ)บวร(คุณ)+วมุิติ (กริยา)   เป็น พระบวรวมุิติ เป็นตน้ 

(บวร ประเสริฐ, วมุิติ – หลุดพน้แลว้ = ผูห้ลุดพน้แลว้อยา่งประเสริฐ) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๖ 

 
 

บทที� ๔ 

 

วธีิการตั�งราชทินนามของพระราชาคณะ 

 
การศึกษาหลกัการการตั�งราชทินนามของพระราชาคณะในกรุงรัตนโกสินทร์นี�  ผูว้ิจยัได้

ศึกษาการใชภ้าษา การสร้างคาํ โครงสร้างคาํ รูปแบบการใชค้าํแลว้ยงัไดศึ้กษาประวติัความเป็นมา
และรายนามพระสงฆผ์ูค้รองราชทินนามนั�นๆ  ตามลาํดบัการสืบราชทินนามดว้ย โดยศึกษาเหตุผล
ในคราวตั�งครั� งแรกรวมไปถึงเรื4องราวความเป็นมาของราชทินนามแต่ละชื4อเป็นหลกัก่อน ดว้ยเหตุที4
ราชทินนามแต่ละชื4อนั�นไดมี้การพระราชทานแด่พระสงฆต่์อกนัมาหลายรูป การที4จะไดข้อ้ตกลงวา่
ชื4อนี� มีเหตุแห่งการตั� งอย่างไรบ้างจาํต้องศึกษาประวติัของผูรั้บพระราชทานในคราวแรกว่ามี
คุณสมบติัเป็นเช่นใด มีคุณธรรม คุณสมบติัในด้านใด ด้วยเหตุใด จึงได้ตั�งชื4อราชทินนามนั�นๆ 
ถวาย รวมไปถึงประวติัพระอารามและวดัที4พระสงฆรู์ปนั�นจาํพรรษาอยูข่ยายออกไปจนถึงภูมิลาํเนา 
สถานที4อยู ่อีกทั�งปูชนียวตัถุ โบราณสถาน โบราณวตัถุสาํคญัคู่พระอารามประกอบกนัเขา้ดว้ย จึงได้
ขอ้สรุปหลกัเกณฑใ์นการตั�งราชทินนามของพระราชาคณะซึ4งไดร้วบรวมกนัเป็นหมวดหมู่ไว ้

ดว้ยเหตุที4ประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางดา้นภาษา ศาสนาและวฒันธรรมจากประเทศ
อินเดียเป็นส่วนมากและดว้ยเหตุที4พระมหากษตัริยไ์ทยทุกพระองคท์รงพระปรีชาสามารถในศาสตร์
ทุกแขนงสมเป็นเจา้เหนือหัวของประชาราษฎร์ เมื4อจะพระราชทานนามหรือชื4ออยา่งหนึ4งอย่างใด 
ยอ่มทรงมีพระราชดาํริอยา่งดีแลว้จึงพระราชทานไม่ว่าจะเป็นพระนามของพระราชโอรสพระราช
ธิดาเจา้นายพระบรมวงศานุวงศ ์ชื4อสถานที4ต่าง ๆหรือราชทินนามบรรดาศกัดิ< ของขา้ราชการราชทิน
นามสมณศกัดิ< ของพระสงฆ์ ก็ล้วนแต่มีความไพเราะมีความหมายที4ดี ทาํให้ผูไ้ดรั้บพระราชทาน
รู้สึกซาบซึ� งในพระมหากรุณาธิคุณล้นพน้หาที4สุดมิได้และยงัทราบถึงพระปรีชาสามารถของ
พระองคอี์กดว้ย เป็นเหตุใหมี้กาํลงัใจที4สนองพระเดชพระคุณทาํกิจการของประเทศให้เจริญรุ่งเรือง
สืบไปในภายหนา้ 

ราชทินนามสมณศกัดิ< ของพระสงฆ์นั�น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระราช
หฤทยัถือเอาเป็นพระราชภาระเป็นประการสําคญั ด้วยพระองค์เป็นพุทธมามกะทรงมีพระราช
ศรัทธาเลื4อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงทาํนุบาํรุงเอาพระทยัใส่พระบวรพุทธศาสนามิไดข้าด เมื4อ
จะพระราชทานสมณศกัดิ< แด่พระสงฆ์เพื4อเป็นกาํลงัของแผ่นดินในการปกครองประเทศจึงทรงมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๗ 
 

พระราชดาํริคิดแต่งราชทินนามให้เหมาะสมกบัพระสงฆ์ผูรั้บพระราชทานให้สอดคลอ้งกบัหนา้ที4 
การงาน คุณสมบติั คุณธรรม ของพระสงฆรู์ปนั�นตามพระราชศรัทธาซึ4 งมีความหลากหลายในทุก ๆ 
ดา้น ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา วฒันธรรม สังคมศาสตร์และประวติัศาสตร์อนังดงามยิ4งของราชทิน
นาม 

ส่วนหลกัเกณฑก์ารตั�งชื4อราชทินนามนั�น ไม่ไดมี้หลกัเกณฑ์ตายตวัแต่อยา่งใด หลกัใหญ่ 
ๆ ในการคิดชื4อราชทินนามถวายพระสงฆรู์ปหนึ4งจะพิจารณาเหตุดว้ยกนั ๒ ประการ คือ คุณสมบติั
ส่วนตวัและคุณสมบติัในส่วนรวม ซึ4 งแต่ละคุณสมบติัสามารถจาํแนกออกไปไดอี้ก คือ คุณสมบติั
ส่วนตวั ไดแ้ก่ พระสงฆ์รูปนั�นมีวิทยฐานะอนัไดแ้ก่ความรู้ความสามารถทั�งทางโลกและทางธรรม 
ดา้นทางธรรมเป็นเปรียญชั�นใดหรือไม่เป็น มีความเชียวชาญดา้นใดบา้ง เช่น การศึกษา การเทศนา
สั4งสอน การก่อสร้าง การปกครอหรือคุณสมบติัพิเศษขอ้อื4นที4มี อีกประการหนึ4 งดา้นจริยาวตัรขอ้
ปฎิบติั เป็นผูเ้คร่งพระวินยั เจริญสมถวิปัสนากรรมฐาน เป็นรัตตญัAูรู้ราตรีนาน มีพรรษายุกาลมาก 
เป็นเกจิอาจารย์ ดังนี� เป็นต้น เหล่านี� เรียก อัตตหิตประโยชน์ อีกอย่างหนึ4 ง ในด้านที4อยู่อาศัย  
พระสงฆรู์ปนั�น อาศยัอยู่ในภูมิสถานที4ใด มีความสําคญัอย่างไร และเคยมีผูไ้ดรั้บราชทินนามบา้ง
หรือไม่ มีชื4อ ฉายา และตระกูลอยา่งไร เป็นลูกศิษยข์องท่านใด ประโยชน์ส่วนตน ส่วนดา้นปรหิต
ประโยชน์คือประโยชน์ส่วนรวม  เป็นผูใ้หค้วามอุปถมัภกห์รือสงเคราะห์ในสาธารณประโยชน์ดา้น
ใดบา้ง เช่น ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมการศึกษา ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียน หรือสร้างโรงเรียน 
โรงพยาบาล สร้างถนน ดงันี� เป็นตน้ดงัจะไดก้ล่าวต่อไป 
 
การตั�งชื�ออนัเนื�องด้วยพระรัตนตรัย 

พระบวรพุทธศาสนาอนัเป็นศาสนาเอกของโลก สิ4งสามประการอนัเป็นเครื4องยึดเหนี4ยว
จิตใจของพุทธศาสนิกชนผูเ้ป็นสาวก ซึ4 งเรียกวา่แกว้สามประการนั�นไดแ้ก่ พระรัตนตรัย อนัเป็นที4
พึ4 ง ที4ระลึก ของพุทธศาสนิกชน ประกอบด้วย พระพุทธเจ้า ผูเ้ป็นศาสดาคอยสั4งสอนเผยแพร่
หลกัธรรมคาํสอน ๑ พระธรรม อนัเป็นหลกัคาํสอนที4พระบรมศาสดาตรัสสอน ๑ พระสงฆ ์สาวกผู ้
ปฏิบติัตามหลกัธรรมคาํสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาจารยแ์ละเผยแพร่ธรรมนั�นสืบทอดพระ
ศาสนาต่อมา ๑ เหตุนั�นการตั�งราชทินนามจึงได้นาํเอาพระรัตนตรัยมาเป็นราชทินนามให้เป็นที4
ระลึกและจรรโลงพระศาสนาใหมี้อายยุนืยาวสืบต่อไป   
 
การตั�งชื�ออนัเนื�องด้วยพระพุทธเจ้า 

ราชทินนามประเภทแรกที4จะกล่าวไดแ้ก่ราชทินนามที4มีการนาํพระนามของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้หรือพระพุทธปฎิมาประธานในพระอุโบสถหรือในพระวิหารซึ4 งประดิษฐานใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๘ 
 

พระอารามมาตั�งเป็นราชทินนามถวายแด่พระสงฆ์ รูปแบบของราชทินนามประเภทนี� ปรากฏว่ามี
การนาํหน่วยคาํดงันี� คือ“พุทธ” หรือ”พุทธิ”และ”ชิน” หรือใช้คาํอื4นที4มีความหมายถึงพระพุทธเจา้ 
เช่น คาํวา่ ไตรโลกาจารย ์พระองค์เป็นอาจารยข์องโลกทั�งสามและศากยะ อนัเป็นราชตระกูลของ
พระพุทธเจา้นั4นเอง มาเป็นส่วนประกอบ โดยการนาํเอาหน่วยคาํนั�นมาประกอบกบัคุณศพัทอ์นัเป็น
มงคลนามรวมกนัเป็นราชทินนาม 

 
ตารางที4 ๘ ตวัอยา่งราชทินนามอนัเนื4องดว้ยพระพุทธเจา้ 

 

ชื4อราชทินนาม หมายเหตุ 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์

สมเด็จพระพุทธชินนวงศ ์ นามพระพุทธชินราช พระปฎิมาในพระอุโบสถวดัเบญจมบพิตร 

พระพุทธพจนวราภรณ์ 

พระธรรมไตรโลกาจารย ์ พระพุทธเจา้ทรงเป็นอาจารยแ์ห่งโลกทั�งสาม 

พระพุทธรักขิตมุนี รักษาพระพุทธรูปในเมืองอ่างทองชื4อประจาํจงัหวดัอ่างทอง 

พระพุทธไสยารักษ ์ รักษาพระนอน 

พระมหาพุทธพิมพาภิบาล อภิบาลรักษาพระมหาพุทธพิมพ ์วดัไชโย จงัหวดัอ่างทอง 

พระศากยปุตติยวงศ ์ พระพุทธเจา้ประสูติในศากยวงศ ์(ตระกลูของพระพุทธเจา้) 

พระพุทธบาทปิลนัธน์ เป็นเครื4องประดบัคือรักษาพระพุทธบาท 

พระชินวงศพ์ิพฒัน์ 

พระชินวงศมุ์นี 

พระชินวงศาจารย ์
 

อีกอย่างหนึ4 งจากการศึกษาประวติัการเปลี4ยนแปลงของราชทินนามปรากฏว่ามีราชทิน
นามอีกชื4อหนึ4 งอนัเป็นนามของพระศาสดาคือพระธรรมโคดม แต่ภายหลงัไดเ้ปลี4ยนราชทินนาม
เป็นพระธรรมอุดมและพระธรรมวโรดม ในปัจจุบนั 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๙ 
 

การตั�งชื�ออนัเนื�องด้วยพระธรรม 

ราชทินนามในประเภทต่อไปคือแก้วประการที4สองได้แก่พระธรรม อนัเป็นหลกัธรรม
คาํสั4งสอน การนาํเอาพระธรรมมาประกอบเป็นราชทินนามนั�น เหตุผลที4นาํมานั�นก็ดว้ยคุณสมบติั 
อนัเป็นคุณธรรมเฉพาะตนของพระสงฆผ์ูรั้บพระราชทานอนัไดแ้ก่ ผูรั้กษาพระธรรมและพระวินยั 
เคร่งครัดพระธรรมวนิยั จาํแนกแจกแสดงพระธรรมวินยั เป็นตน้ ในที4นี� จกัไม่รวมถึงพระราชาคณะ
ชั�นธรรมเพราะเป็นชื4อชั�นหรือคาํนาํหนา้ชั�นเท่านั�น รูปแบบของราชทินนามประเภทนี� ไดแ้ก่การนาํ
หน่วยคาํวา่ “ธรรม” และ”วนิยั”มาเป็นส่วนประกอบซึ4งมีตวัอยา่งดงัต่อไปนี�  
 
ตารางที4 ๙  ตวัอยา่งราชทินนามอนัเนื4องดว้ยพระธรรม 

 

ชื4อราชทินนาม หมายเหตุ 

พระธรรมทานาจารย ์ ใหธ้รรมเป็นทาน 

พระธรรมธราจารย ์ ทรงธรรมไดแ้ก่รอบรู้พระธรรม 

พระธรรมปาลาจารย ์ รักษาพระธรรม 

พระธรรมภาณกวี กล่าวแสดงพระธรรม(นกัเทศน์) 

พระธรรมวิหารีเถร พระเถระที4มีการอยูด่ว้ยพระธรรม 

พระธรรมาวธุวศิิษฐ์ มีพระธรรมเป็นอาวธุ 

พระวนิยับณัฑิต รอบรู้พระวินยั 

พระวนิยัรักขิต รักษาพระวนิยั เดิม เป็นพระอุบาฬี 

พระวนิยัสังวร สาํรวมระวงัในพระวนิยั 
 
การตั�งชื�ออนัเนื�องด้วยพระสงฆ์ 

ราชทินนามประเภทนี� กล่าวถึงหมู่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา้อนัได้แก่พระสงฆ ์
ความหมายอนัเป็นที4มาของราชทินนามอนัเกี4ยวเนื4องดว้ยพระสงฆมี์หลกัใหญ่ๆ คือ ดา้นกิจการของ
พระสงฆ ์และดา้นการปกครองคณะสงฆ ์ซึ4 งมีปรากฏไม่มากนกั รูปแบบของราชทินนามประเภทนี�
ไดมี้การนาํเอาหน่วยคาํวา่ “สังฆ”และนามของพระสาวกมาเป็นส่วนประกอบ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๐ 
 

ตารางที4 ๑๐ ตวัอยา่งราชทินนามอนัเนื4องดว้ยพระสงฆ ์
 

ชื4อราชทินนาม หมายเหตุ 

พระสังฆกิจคุณ ดา้นกิจการของพระสงฆ ์

พระสังฆภารวาหมุนี ดา้นการปกครองคณะสงฆ ์

พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์
พอ้งนามพระอุบาลีเถระ เดิมเป็น พระอุบาฬี ภายหลงัเปลี4ยนเป็น
พระวนิยัรักขิต เพราะท่านเชียวชาญในพระวนิยั ต่อมานาํพระอุ
บาฬี มาใชใ้หม่โดยเติมสร้อยใหย้าวเป็น พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์ 

 
ตั�งตามชื�อ 

จากการศึกษาวิจยัราชทินนามของพระราชาคณะในกรุงรัตนโกสินทร์นี�  ปรากฏว่า ราช
ทินนาม ของพระราชาคณะโดยมากแลว้นาํเอาชื4อเดิมไม่วา่จะเป็น ชื4อ ฉายา เดิม ราชทินนามเดิม ทั�ง
ราชทินนามเก่าและราชทินนามของวดั หรือบางครั� งนาํเอาราชทินนามอื4นมาแปลงเป็นราชทินนาม 
ซึ4 งจะขอจาํแนกออกเพื4อใหง่้ายขึ�นโดยแบ่งเป็นประเภท ๆ ดงันี�  
 
ตั�งตามชื�อเดิม 

ราชทินนามประเภทนี�ไดแ้ก่การนาํชื4อเดิมมาประกอบราชทินนามรูปแบบของราชทินนาม
หมวดนี� ได้แก่การนาํเอานามเดิมมาประกอบกบัคุณธรรมเป็นมงคลนามตั�งเป็นราชทินนาม ที4น่า
อศัจรรยอ์ย่างหนึ4 งคือหากชื4อใดเป็นชื4อไทยซึ4 งเป็นคาํภาษาไทยแทน้ั�น ก็จะนาํคาํภาษาไทยนั�นมา
ถ่ายทอดเป็นภาษาบาลีสันสกฤต หรือนาํคาํที4มีหน่วยเสียงใกลเ้คียงกนัมาใช้เป็นราชทินนาม โดย
นาํเอาชื4อเดิมทั�งหมดหรือเอาเพียงบางคาํมาตั�งราชทินนาม ซึ4 งมีตวัอยา่งดงันี�  

 
ตารางที4 ๑๑ ตวัอยา่งราชทินนามที4ตั�งตามชื4อเดิม 

 

ราชทินนาม นามเดิมอนัเป็นที4มาของราชทินนาม 

สมเด็จพระธีรญาณมุนี ธีร์ 

พระสาสนโสภณ  สา 

พระเทพกิตติปัญญาคุณ กิตติศกัดิ<   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๑ 
 

 ตารางที4 ๑๑ (ต่อ)  
 

ราชทินนาม นามเดิมอนัเป็นที4มาของราชทินนาม 

พระเทพประสิทธิมนต ์ ประสิทธิ<   

พระเทพประสิทธิโสภณ ประสิทธิ<   

พระราชกิตติรังษี สมเกียรติ  

พระราชปิยมุนี ปิ4 น 

พระราชพรหมจริยคุณ พรหม  

พระราชวชิรโสภณ เพชร  

พระราชอุดมมงคล อุตตมะ  

พระกิตติวรประสาธน์ ประดบั  

พระคมัภีรธรรมาจารย ์ คาํภู  

พระจนัทูปมญาณโสภณ จนัทร์  

พระจินดารัตนาภรณ์ แกว้  

พระชินวงศมุ์นี ชิน  

พระญาณสุนทร ญาณ  

พระธรรมวิโรจน์ เรือง 

พระนิรันตรญาณมุนี นิรันดร์  

พระปุสสนาคมุนี ขาว  

พระพิพิธธรรมสุนทร สุนทร  

พระพุทธิวงศว์วิฒัน์ วงศ ์ 

พระภาวนาโพธิคุณ โพธิ<   

พระมงคลดิสวฒัน์ ม.ร.ว.พร้อมวุฒิดิส  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๒ 
 

ตารางที4 ๑๑ (ต่อ) 
 

ราชทินนาม นามเดิมอนัเป็นที4มาของราชทินนาม 

พระมงคลพรหมสาร พรหมสโร 

พระมงคลบุญสาร บุญ  

พระมุนินทรานุวตัร มุนินทร์  

พระเมธีปริยติัวบิูล ไพบูลย ์ 

พระวบิูลธรรมวาที วบิูลย ์

พระวมิลกิจจาภรณ์ กฤช 

พระวโิรจน์ญาณวงศ ์ วโิรจน์  

พระวสุิทธิสุนทร วสุิทธิ<   

พระศรีจนัทรคุณ ศรีจนัทร์ 

พระศรีวรเวที ศรีพร  

พระศรีศิลป์สุนทรวาที ศิลป์  

พระศีลสังวรคุณ สังวร 

พระสิริชยัมุนี ชิต  

พระสีหสุวรรณวสุิทธิ<  สิงห์คาํ  

พระสุวรรณวสุิทธิคุณ ทองปลิว 

พระอนนัตสารโสภณ อนนัต ์

พระอโศกเขมาจารย ์ เกษม  

พระอุดมธีรคุณ อุดม  

พระอุตตมมงคล มงคล  

พระโอภาสพุทธิคุณ โอภาส  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๓ 
 

ตั�งตามฉายา 

เมื4อมีการนาํเอาชื4อเดิมมาเป็นราชทินนามแลว้ยอ่มมีการนาํเอาฉายามาตั�งเป็นราชทินนาม
ดว้ย ราชทินนามประเภทนี� จึงเกี4ยวเนื4องดว้ยฉายาในทางพระพุทธศาสนา  อนัฉายานี� พระอุปัชฌาย์
เป็นผู ้ตั� งให้ในคราวบรรพชาอุปสมบทด้วยเหตุที4 ชื4อซึ4 งเป็นภาษาไทยไม่สามารถนํามาสวด
กรรมวาจาไดพ้ระอุปัชฌายผ์ูใ้ห้การอุปสมบทจึงไดคิ้ดแต่งฉายาดว้ยมคธภาษาเพื4อให้สามารถนาํมา
สวดกรรมวาจาได้ การที4นาํฉายามาตั�งเป็นราชทินนามนั�นมีรูปแบบดังนี� คือ การนําเอาฉายากับ
คุณศพัทอ์นัเป็นคุณธรรมมาประกอบเป็นราชทินนาม ซึ4 งมีตวัอยา่งดงันี�  
 
ตารางที4 ๑๒ ตวัอยา่งราชทินนามที4ตั�งตามฉายา 
 

ราชทินนาม ฉายาอนัเป็นที4มาของราชทินนาม 

สมเด็จพระญาณสังวร  าณสวํโร 

พระรัตนธชัมุนี รตนธโช 

พระราชนิโรธรังสี เทสรํสี 

พระราชสุเมธาจารย ์ สุเมโธ 

พระราชสุวรรณมุนี สุวณฺโณ  

พระราชอุดมมงคล อุตฺตโม 

พระกิตติสารมุนี กิตฺติสาโร 

พระเขมเทพาจารย ์ เขมเทโว 

พระเขมานนัทคุณ เขมานนฺโท 

พระจนัทโคจรคุณ จนฺทรํสี 

พระจนัทูปมญาณโสภณ จนฺทูปโม  

พระจินดากรมุนี จินฺตากโร 

พระจิรธรรมาภิวฒัน์ จิรธมฺโม  

พระชินทตัตกวี ชินทตฺโต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๔ 
 

ตารางที4 ๑๒ (ต่อ)  
 

ราชทินนาม ฉายาอนัเป็นที4มาของราชทินนาม 

พระชินวงศมุ์นี ชินวโํส  

พระธรรมกิจจานุการี กิจฺจการี 

พระนนัทวิริยาจารย ์ ธมฺมวริิโย 

พระนิรันตรญาณมุนี นิรนฺตโร 

พระปภสัสรมุนี ปภสฺสโร 

พระประภากรคณาจารย ์ ปภากโร 

พระประสาทศีลคุณ ปสาทิโก 

พระปัญญารังษี ปAฺ ารํสี 

พระปัญญาวชิราภรณ์ ปAฺ าวชิโร 

พระปัญญาวราภรณ์ ปAฺ าวโร 

พระปัญญาวธุวรคุณ ปAฺ าวโุธ 

พระปิยทสัสี ปิยทสฺสี 

พระปุสสนาคมุนี ปุสฺสนาโค 

พระพรหมเทพาจารย ์ พรหมเทโว 

พระโพธิญาณมุนี โพธิ าโณ  

พระมงคลธรรมภาณี มงฺคโล 

พระเมธีธรรมประนาท ปนาโท 

พระเมธีธรรมสาร ธมฺมสาโร  

พระเมธีธรรมานนัท ์ ธมฺมานนฺโท 

พระวนิยัโกศล โกสโล  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๕ 
 

ตารางที4 ๑๒ (ต่อ)  
 

ราชทินนาม ฉายาอนัเป็นที4มาของราชทินนาม 

พระวมิลญาณเมธี  าณวมิโล 

พระวฒิุญาณมุนี  าณวฑฺุโฒ  

พระศรีสุทสัสนมุนี สุทสฺโส  

พระโศภณธรรมรังษี ธมฺมรํสี 

พระสิรินนัทเมธี สิรินนฺโท  

พระอโนมมุนี อโนมสิริ  

พระอมราภิรักขิต อมโร  

พระอรรถทสัสีสุทธิพงศ ์ อตฺถทสฺสี 

พระอินทรวชิยาจารย ์ อินฺทวชิโย 

พระโอภาสธรรมญาณ โอภาโส 
 
ตั�งตามราชทนินามเดิม 

เมื4อมีการตั�งพระราชาคณะก็ยอ่มมีการเลื4อนชั�นสมณศกัดิ< ให้สูงขึ�นไปตามคุณงามความดี
หรือสุดแต่พระราชอธัยาศรัย พระราชาคณะชั�นแรกคือชั�นสามญันั�นจะมีอยู ่๒ ประเภท คือ 

๑. พระราชาคณะที4เคยรับพระราชทานสมณศกัดิ< เป็นพระครูสัญญาบตัรมาก่อนคือไดรั้บ

พระราชทานสมณศกัดิ< เป็นพระครูสัญญาบตัรมีราชทินนามมาแต่ชั�นเดิมก่อนภายหลงัจึงได้รับ

พระราชทานสมณศกัดิ< เป็นพระราชาคณะตามลาํดบัชั�นหรือเป็นกรณีพิเศษสุดแทแ้ต่กรณี 

๒. พระราชาคณะที4 เ ป็นพระเปรียญเอกคือเป็นพระมหาเปรียญ ๗,๘,๙,  ได้รับ

พระราชทานสมณศกัดิ< เป็นพระราชาคณะชั�นสามญัสายเปรียญเรียกว่าพระสามญัเปรียญ หรือ

พระสงฆบ์างรูปที4ไม่เคยรับสมณศกัดิ< มาก่อนซึ4งไม่มีราชทินนาม 

ราชทินนามประเภทนี� เป็นการนาํราชทินนามเดิมในชั�นเดิมมาประกอบเป็นราชทินนาม
ใหม่ในชั�นที4สูงขึ�นนี�  ในที4นี�หมายถึงพระราชาคณะที4เคยไดรั้บพระราชทานราชทินนามมาก่อนแลว้
ภายหลงัไดรั้บพระราชทานเลื4อนสมณศกัดิ< สูงขึ�น บางรูปไดรั้บพระราชทานราชทินนามเดิมเพียงแค่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๖ 
 

เปลี4ยนคาํนาํหนา้ชั�นใหสู้งขึ�นเท่านั�น บางรูปเปลี4ยนราชทินนามไปบางคาํ บางรูปเปลี4ยนราชทินนาม
ไปทั�งหมด ซึ4 งจะไดก้ล่าวไวต่้อไปในการเปลี4ยนแปลงของราชทินนาม การตั�งตามราชทินนามเดิมนี�
มีอยู ่๓ ประเภทคือ 

๑. ตั�งตามราชทินนามเดิม 

๒. ตั�งตามราชทินนามอื4น 

๓. ตั�งตามราชทินนามของวดั 

 
ตั�งตามราชทนินามเดิมของตนเอง 

ราชทินนามประเภทนี� ได้มีการนาํเอาราชทินนามเดิมมาเป็นราชทินนามใหม่ในชั�นที4
สูงขึ�นซึ4 งมีอยู่ ๒ ประเภทคือ ตั� งตามราชทินนามเดิมทั�งหมดไม่เปลี4ยนราชทินนามเดิมเพียงแค่
เปลี4ยนคาํนาํหนา้ชั�นที4สูงขึ�นเท่านั�นและตั�งตามราชทินนามเดิมบางส่วนเปลี4ยนเฉพาะคาํบางคาํใน
ราชทินนามเท่านั�น รูปแบบของราชทินนามหมวดนี� คือ ประเภทแรก นาํราชทินนามเดิมมาเปลี4ยนคาํ
นาํหน้าชั�นเท่านั�น ประเภทที4สอง นาํหน่วยคาํที4มีในราชทินนามเดิมมาประกอบเป็นราชทินนาม
ใหม่ โดยลบหน่วยคาํบา้ง  เพิ4มหน่วยคาํบา้ง สับเปลี4ยนหน่วยคาํบา้ง ดงัมีตวัอยา่งต่อไปนี�  
 
ตารางที4 ๑๓ ตวัอยา่งราชทินนามที4ตั�งตามราชทินนามเดิมทั�งหมด(เปลี4ยนคาํนาํหนา้ชั�น) 

 

ราชทินนามชั�นใหม่ สมณศกัดิ< ใหม่ ราชทินนามชั�นเดิม สมณศกัดิ< เดิม 

พระพรหมเมธาจารย ์ ชั�นรองสมเด็จ พระธรรมเมธาจารย ์ ชั�นธรรม 

พระพรหมวชิรญาณ ชั�นรองสมเด็จ พระธรรมวชิรญาณ ชั�นธรรม 

พระธรรมกวี ชั�นธรรม พระเทพกวี ชั�นเทพ 

พระธรรมเมธาภรณ์ ชั�นธรรม พระเทพเมธาภรณ์ ชั�นเทพ 

พระธรรมรัตนดิลก ชั�นธรรม พระเทพรัตนดิลก ชั�นเทพ 

พระธรรมวมิลโมลี ชั�นธรรม พระเทพวมิลโมลี ชั�นเทพ 

พระธรรมสิงหบุราจารย ์ ชั�นธรรม พระเทพสิงหบุราจารย ์ ชั�นเทพ 

พระเทพกิตติเวที ชั�นเทพ พระราชกิตติเวที ชั�นราช 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๗ 
 

ตารางที4 ๑๓ (ต่อ) 
 

ราชทินนามชั�นใหม่ สมณศกัดิ< ใหม่ ราชทินนามชั�นเดิม สมณศกัดิ< เดิม 

พระเทพปริยติัวธิาน ชั�นเทพ พระราชปริยติัวธิาน ชั�นราช 

พระเทพรัตนกวี ชั�นเทพ พระราชรัตนกวี ชั�นราช 

พระเทพวทิยาคม ชั�นเทพ พระราชวทิยาคม ชั�นราช 

พระเทพวรีาภรณ์ ชั�นเทพ พระราชวีราภรณ์ ชั�นราช 

พระเทพสมุทรโมลี ชั�นเทพ พระราชสมุทรโมลี ชั�นราช 

พระราชญาณดิลก ชั�นราช พระญาณดิลก ชั�นสามญั 

พระราชธรรมธราจารย ์ ชั�นราช พระธรรมธราจารย ์ ชั�นสามญั 

พระราชธรรมวสิารทะ ชั�นราช พระธรรมวสิารทะ ชั�นสามญั 

พระราชธรรมเสนานี ชั�นราช พระธรรมเสนานี ชั�นสามญั 

พระราชนิโรธรังสี ชั�นราช พระนิโรธรังสี ชั�นสามญั 

พระราชมุนีนายก ชั�นราช พระมุนีนายก ชั�นสามญั 

พระราชเมธากรกวี ชั�นราช พระสุเมธากรกว ี ชั�นสามญั 

พระราชรัตนเมธี ชั�นราช พระรัตนเมธี ชั�นสามญั 

พระราชรัตนโมลี ชั�นราช พระรัตนโมลี ชั�นสามญั 

พระราชวชัรธรรมาภรณ์ ชั�นราช พระวชัรธรรมาภรณ์ ชั�นสามญั 

พระราชวมิลมุนี ชั�นราช พระวมิลมุนี ชั�นสามญั 

พระราชวมิลเมธี ชั�นราช พระวมิลเมธี ชั�นสามญั 

พระราชสุวรรณมุนี ชั�นราช พระสุวรรณมุนี ชั�นสามญั 

พระราชอริยคุณาธาร ชั�นราช พระอริยคุณาธาร ชั�นสามญั 

พระกิตติวรประสาธน์ ชั�นสามญั พระครูกิตติวรประสาธน์ พระครูสัญญาบตัร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๘ 
 

ตารางที4 ๑๓ (ต่อ) 
 

ราชทินนามชั�นใหม่ สมณศกัดิ< ใหม่ ราชทินนามชั�นเดิม สมณศกัดิ< เดิม 

พระเกษตรศีลจารย ์ ชั�นสามญั พระครูเกษตรศีลจารย ์ พระครูสัญญาบตัร 

พระเขมเทพาจารย ์ ชั�นสามญั พระครูเขมเทพาจารย ์ พระครูสัญญาบตัร 

พระคมัภีรญาณเถร ชั�นสามญั พระครูคมัภีรญาณเถร พระครูสัญญาบตัร 

พระคุณรสศีลขนัธ์ ชั�นสามญั พระครูคุณรสศีลขนัธ์ พระครูสัญญาบตัร 

พระโชติธรรมวราภรณ์ ชั�นสามญั พระครูโชติธรรมวราภรณ์ พระครูสัญญาบตัร 

พระญาณนายก ชั�นสามญั พระครูญาณนายก พระครูสัญญาบตัร 

พระญาณมงคล ชั�นสามญั พระครูญาณมงคล พระครูสัญญาบตัร 

พระญาณสุนทร ชั�นสามญั พระครูญาณสุนทร พระครูสัญญาบตัร 

พระธรรมจกัรเจติยาภิบาล ชั�นสามญั พระครูธรรมจกัรเจติยาภิบาล พระครูสัญญาบตัร 

พระธรรมจินดานายก ชั�นสามญั พระครูธรรมจินดานายก พระครูสัญญาบตัร 

พระธรรมปรีชาอุดม ชั�นสามญั พระครูธรรมปรีชาอุดม พระครูสัญญาบตัร 

พระสุวรรณมุนี ชั�นสามญั พระครูสุวรรณมุนี พระครูสัญญาบตัร 

พระอวาจีคณานุสิชฌ ์ ชั�นสามญั พระครูอวาจีคณานุสิชฌ ์ พระครูสัญญาบตัร 

พระอุดรคณาจารย ์ ชั�นสามญั พระครูอุดรคณาจารย ์ พระครูสัญญาบตัร 
 

ตารางที4 ๑๔ ตวัอยา่งราชทินนามที4ตั�งตามราชทินนามเดิมบางส่วน 
 

ราชทินนามชั�นใหม่ สมณศกัดิ< ใหม่ ราชทินนามชั�นเดิม สมณศกัดิ< เดิม 

สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี สมเด็จพระราชาคณะ พระพุทธพจนวราภรณ์ รองสมเด็จ 

สมเด็จพระมหามุนีวงศ ์ สมเด็จพระราชาคณะ พระพรหมมุนี รองสมเด็จ 

พระพรหมเมธี รองสมเด็จ พระธรรมวรเมธี ชั�นธรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๙ 
 

ตารางที4 ๑๔ (ต่อ) 
 

ราชทินนามชั�นใหม่ สมณศกัดิ< ใหม่ ราชทินนามชั�นเดิม สมณศกัดิ< เดิม 

พระพุทธวรญาณ รองสมเด็จ พระธรรมญาณมุนี ชั�นธรรม 

พระธรรมกิตติโสภณ ชั�นธรรม พระเทพกิตติมุนี ชั�นเทพ 

พระธรรมจินดาภรณ์ ชั�นธรรม พระจินดากรมุนี ชั�นเทพ 

พระธรรมปริยติัมุนี ชั�นธรรม พระเทพปริยติัโมลี ชั�นเทพ 

พระธรรมปริยติัโมลี ชั�นธรรม พระเทพปริยติัสุธี ชั�นเทพ 

พระธรรมปริยติัเวที ชั�นธรรม พระเทพปริยติัมุนี ชั�นเทพ 

พระธรรมรัตนวสุิทธิ<  ชั�นธรรม พระเทพรัตนโมลี ชั�นเทพ 

พระธรรมสิริสารเวที ชั�นธรรม พระเทพสารเวที ชั�นเทพ 

พระเทพญาณกวี ชั�นเทพ พระราชกวี ชั�นราช 

พระเทพปริยติัสุธี ชั�นเทพ พระราชปริยติัเมธี ชั�นราช 

พระเทพปัญญากวี ชั�นเทพ พระราชปัญญาภรณ์ ชั�นราช 

พระเทพรัตนมุนี ชั�นเทพ พระราชรัตนากร ชั�นราช 

พระเทพรัตนสุธี ชั�นเทพ พระราชรัตนดิลก ชั�นราช 

พระเทพวรเวที ชั�นเทพ พระราชเวที ชั�นราช 

พระเทพศีลวสุิทธิ<  ชั�นเทพ พระราชสังวรวสุิทธิ<  ชั�นราช 

พระเทพสิทธิเมธี ชั�นเทพ พระราชสิทธิเวที ชั�นราช 

พระราชเขมาจารย ์ ชั�นราช พระอินทเขมาจารย ์ ชั�นสามญั 

พระราชจินดามุนี ชั�นราช พระธรรมจินดามหามุนี ชั�นสามญั 

พระราชธรรมกวี ชั�นราช พระธรรมภาณกวี ชั�นสามญั 

พระราชธรรมคณี ชั�นราช พระโสภณธรรมคณี ชั�นสามญั 

พระราชธีราจารย ์ ชั�นราช พระสุวรรณธีราจารย ์ ชั�นสามญั 

พระราชปริยติัสุนทร ชั�นราช พระพิพฒัน์ปริยติัสุนทร ชั�นสามญั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๐ 
 

ตารางที4 ๑๔ (ต่อ) 
 

ราชทินนามชั�นใหม่ สมณศกัดิ< ใหม่ ราชทินนามชั�นเดิม สมณศกัดิ< เดิม 

พระราชปริยติัโสภณ ชั�นราช พระศรีปริยติัเมธี ชั�นสามญั 

พระราชปรีชาญาณมุนี ชั�นราช พระปรีชาญาณมุนี ชั�นสามญั 

พระราชพิศาลสุธี ชั�นราช พระพิศาลสารคุณ ชั�นสามญั 

พระราชมหาเจติยาภิบาล ชั�นราช พระมหาเจติยารักษ ์ ชั�นสามญั 

พระราชมุกดาหารคณี ชั�นราช พระมุกดาหารธรรมคณี ชั�นสามญั 

พระราชวมิล ชั�นราช พระวมิลกิจจาภรณ์ ชั�นสามญั 

พระราชวสุิทธิมุนี ชั�นราช พระวสุิทธิวงศาจารย ์ ชั�นสามญั 

พระราชศีลวมิล ชั�นราช พระสุวรรณวมิลศีล ชั�นสามญั 

พระราชศีลสังวร ชั�นราช พระภทัรศีลสังวร ชั�นสามญั 

พระกาญจนวตัรวบิูล ชั�นสามญั พระครูยติวตัรวบิูล พระครูสัญญาบตัร 

พระกาฬสินธ์ุธรรมคณี ชั�นสามญั พระครูกาฬสินธ์ุคณารักษ ์ พระครูสัญญาบตัร 

พระเขมานนัทมุนี ชั�นสามญั พระครูเขมาภินนัท ์ พระครูสัญญาบตัร 

พระชินวงศาจารย ์ ชั�นสามญั พระครูชินวงศป์ฏิภาณ พระครูสัญญาบตัร 

พระฐาปนกิจโกศล ชั�นสามญั พระครูฐาปนกิจประสาท พระครูสัญญาบตัร 

พระทีฆะทสัสีมุนีวงศ ์ ชั�นสามญั พระธรรมทสัสีมุนีวงศ ์ พระครูสัญญาบตัร 

พระนิเทศศาสนคุณ ชั�นสามญั พระครูวเิทศสาสนกิจ พระครูสัญญาบตัร 

พระนิพนัธ์ธรรมาจารย ์ ชั�นสามญั พระครูนิพนัธ์ธรรมคุณ พระครูสัญญาบตัร 

พระบวรปริยติักิจ ชั�นสามญั พระครูวจิยัปริยติักิจ พระครูสัญญาบตัร 

พระปรีชานนทมุนี ชั�นสามญั พระครูนนทปรีชา พระครูสัญญาบตัร 

พระพนมคณาจารย ์ ชั�นสามญั พระครูพนมคณานุรักษ ์ พระครูสัญญาบตัร 

พระพิศิษฏธ์รรมภาณ ชั�นสามญั พระครูธรรมภาณพิศิษฏ์ พระครูสัญญาบตัร 

พระพุทธิวงศว์วิฒัน์ ชั�นสามญั พระครูธรรมวงศว์วิฒัน์ พระครูสัญญาบตัร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๑ 
 

ตารางที4 ๑๔ (ต่อ) 
 

ราชทินนามชั�นใหม่ สมณศกัดิ< ใหม่ ราชทินนามชั�นเดิม สมณศกัดิ< เดิม 

พระมงคลนนทเขต ชั�นสามญั พระครูพิทกัษน์นทเขต พระครูสัญญาบตัร 

พระมุนีวรญาณเถร ชั�นสามญั พระมุนีวรานุวตัร พระครูสัญญาบตัร 

พระวรพรตปัญญาจารย ์ ชั�นสามญั พระครูวรพรตศีลขนัธ์ พระครูสัญญาบตัร 
 

การเปลี�ยนแปลงของราชทนินาม 

เมื4อพระสงฆผ์ูไ้ดรั้บพระราชทินนามสมณศกัดิ< ราชทินนามแลว้ ภายหลงัไดรั้บพระกรุณา
โปรดพระราชทานเลื4อนสมณศกัดิ< ใหมี้สมณะฐานนัดรศกัดิ< สูงขึ�น โดยการที4พระสงฆซึ์4 งไดรั้บเลื4อน
สมณศกัดิ< ใหม่นั�นมีอยู ่๒ ประเภทดว้ยกนัคือ 

๑. เลื4อนแบบเปลี4ยนราชทินนาม ไดแ้ก่ การที4ทรงพระกรุณาโปรดให้เลื4อนสมณศกัดิ<
แก่พระสงฆผ์ูไ้ดเ้คยรับพระราชทานสมณศกัดิ< มาแลว้ โดยทรงพระราชทานราชทินนามและเครื4อง
ประกอบสมณศกัดิ< มีพดัยศและนิตยภตั๔๘เป็นตน้ในสมณศกัดิ< ชั�นที4สูงขึ�นไปสุดแต่พระราชอธัยาศยั 

๒. เลื4อนแบบไม่เปลี4ยนราชทินนาม ไดแ้ก่ การที4ทรงพระกรุณาโปรดให้เลื4อนสมณ
ศกัดิ< แด่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ4 งให้มียศสูงขึ� นในราชทินนามเดิมคือไม่เปลี4ยนราชทินนาม โดย
พระราชทานเครื4องประกอบสมณศกัดิ< อนัมีพดัยศและทรงพระราชทานนิตยภตัรเพิ4มขึ�นในชั�นที4
สูงขึ�นเช่นเดียวกนั 

การเปลี4ยนแปลงของราชทินนามในที4นี� เกี4ยวเนื4องกบัการพระราชทานเลื4อนสมณศกัดิ< แด่
พระราชาคณะผูไ้ดรั้บสมณศกัดิ< มาแต่เดิมในประเภทแรก ส่วนประเภทหลงัไม่มีความพิเศษที4จะตอ้ง
กล่าว การเปลี4ยนแปลงของราชทินนามนั�นมีหลกัการหลายประการซึ4 งจะไดก้ล่าวในบทต่อไป แต่
ในบทนี�จะขอกล่าวถึงการเปลี4ยนแปลงของราชทินนามของพระราชาคณะที4ไดรั้บราชทินนามใหม่ 
ว่ามีความแตกต่างจากราชทินนามเดิมมากน้อยเพียงได การเปลี4ยนแปลงของราชทินนามของ
พระราชาคณะในกรุงรัตนโกสินทร์มี ๔ ประการ ดงันี�  

๑. การคงหน่วยคาํไว ้

                                                        
๔๘ ความหมายวา่เงินค่าอาหารที4ทางราชการถวายแก่สงฆที์4ดาํรงสมณศกัดิ< หรือดกรงหนา้ที4ทางคณะสงฆ์

เป็นประจาํในอดีตคือ เงินที4พระเจา้แผน่ดินพระราชทานใหพ้ระสงฆผ์ูด้าํรงสมณศกัดิ< เป็นค่าอาหารเป็นประจาํทุก
เดือน หมายถึงเงินเดือนนั4นเอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๒ 
 

๒. การตดัหน่วยคาํ 
๓. การเพิ4มหน่วยคาํ 
๔. การตดัแลว้เพิ4มหน่วยคาํ 

 
การคงหน่วยคําไว้ 

การเปลี4ยนแปลงของราชทินนามประเภทแรกนี� ไม่ได้มีอะไรมากนักเพียงแต่เปลี4ยนคาํ
นาํหน้าชั�นที4สูงขึ�นในสมณศกัดิ< ใหม่ซึ4 งก็คล้ายกบัการรักษาราชทินนามเดิมไวเ้ช่นกนัแต่มีความ
พิเศษที4เปลี4ยนคาํนาํหนา้ชั�นเท่านั�น ยกตวัอยา่งเช่น 
 
ตารางที4 ๑๕ ตวัอยา่งการคงหน่วยคาํไว ้

 

ราชทินนามชั�นเดิม ราชทินนามชั�นใหม่ หมายเหตุ 

พระธรรมเมธาจารย ์ พระพรหมเมธาจารย ์ ชั�นธรรมเป็นชั�นรองสมเด็จ 

พระธรรมวชิรญาณ พระพรหมวชิรญาณ ชั�นธรรมเป็นชั�นรองสมเด็จ 

พระเทพกวี พระธรรมกวี ชั�นเทพเป็นชั�นธรรม 

พระเทพสิงหบุราจารย ์ พระธรรมสิงหบุราจารย ์ ชั�นเทพเป็นชั�นธรรม 

พระราชกิตติเวที พระเทพกิตติเวที ชั�นราชเป็นชั�นเทพ 

พระราชสมุทรโมลี พระเทพสมุทรโมลี ชั�นราชเป็นชั�นเทพ 

พระญาณดิลก พระราชญาณดิลก ชั�นสามญัเป็นชั�นราช 

พระอริยคุณาธาร พระราชอริยคุณาธาร ชั�นสามญัเป็นชั�นราช 

พระครูเกษตรศีลจารย ์ พระเกษตรศีลจารย ์ พระครูเป็นพระราชาคณะชั�นสามญั 

พระครูอุดรคณาจารย ์ พระอุดรคณาจารย ์ พระครูเป็นพระราชาคณะชั�นสามญั 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๓ 
 

การตัดหน่วยคํา 

หากว่าราชทินนามในชั�นเดิมนั�นมีความยาวไปเมื4อไดรั้บเลื4อนสมณศกัดิ< ใหม่จึงไดมี้การ
ตดัหน่วยคาํออกบา้งเพื4อความไพเราะงดงามของภาษาในราชทินนาม โดยตดัหน่วยคาํใดคาํหนึ4งใน
ราชทินนามออกเสียแลว้เปลี4ยนคาํนาํหนา้ชั�นใหม่ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  

 
ตารางที4 ๑๖ ตวัอยา่งการตดัหน่วยคาํ 
 

ราชทินนามชั�นเดิม ราชทินนามชั�นใหม่ หมายเหตุ 

พระธรรมวรเมธี พระพรหมเมธี ชั�นธรรมเป็นชั�นรองสมเด็จ ตดั วร ออก 

พระอินทเขมาจารย ์ พระราชเขมาจารย ์ ชั�นสามญัเป็นชั�นราช ตดั อินท ออก 

พระธรรมจินดามหามุนี พระราชจินดามุนี ชั�นสามญัเป็นชั�นราช ตดั มหา ออก 

พระโสภณธรรมคณี พระราชธรรมคณี ชั�นสามญัเป็นชั�นราช ตดั โสภณ ออก 

พระสุวรรณธีราจารย ์ พระราชธีราจารย ์ ชั�นสามญัเป็นชั�นราช ตดั สุวรรณ ออก 

พระพิพฒัน์ปริยติัสุนทร พระราชปริยติัสุนทร ชั�นสามญัเป็นชั�นราช ตดั พิพฒัน์ ออก 

พระมุกดาหารธรรมคณี พระราชมุกดาหารคณี ชั�นสามญัเป็นชั�นราช ตดั ธรรม ออก 

พระภทัรศีลสังวร พระราชศีลสังวร ชั�นสามญัเป็นชั�นราช ตดั ภทัร ออก 
 
การเพิ�มหน่วยคํา 

ราชทินนามบางชื4อมีความสั� นหรือภายหลงัผูไ้ดรั้บพระราชทานมีคุณสมบติัมากขึ�น เพื4อ
จะให้ราชทินนามชื4อนั� น ๆ มีความอลังการมากขึ� นและให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของผูรับ
พระราชทาน จึงมีการเพิ4มหน่วยคาํให้ดูสละสลวยสวยงาม ซึ4 งการเพิ4มหน่วยคาํนั�นมีทั�งเพิ4มใน
ตาํแหน่งตน้คาํและตาํแหน่งทา้ยคาํราชทินนาม ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  
 
ตารางที4 ๑๗ ตวัอยา่งการเพิ4มหน่วยคาํ 

 

ราชทินนามชั�นเดิม ราชทินนามชั�นใหม่ หมายเหตุ 

พระพรหมมุนี สมเด็จพระมหามุนีวงศ ์ ชั�นรองสมเด็จเป็นชั�นสมเด็จ เพิ4ม มหา,วงศ ์

พระเทพสารเวที พระธรรมสิริสารเวที ชั�นเทพเป็นชั�นธรรม เพิ4ม สิริ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๔ 
 

ตารางที4 ๑๗ (ต่อ) 
 

ราชทินนามชั�นเดิม ราชทินนามชั�นใหม่ หมายเหตุ 

พระราชกวี พระเทพญาณกวี ชั�นราชเป็นชั�นเทพ เพิ4ม ญาณ 

พระราชเวที พระเทพวรเวที ชั�นราชเป็นชั�นเทพ เพิ4ม วร 

พระครูนนทปรีชา พระปรีชานนทมุนี พระครูเป็นพระราชาคณะชั�นสามญั เพิ4ม มุนี 

 

การตัดแล้วเพิ�มหน่วยคํา 

เพื4อใหร้าชทินนามมีความหลากหลายการตดัแลว้เพิ4มหน่วยคาํก็เป็นอีกวิธีหนึ4งที4ผูว้ิจยัได้
ศึกษาคน้พบถึงภูมิปัญญาของผูแ้ต่งราชทินนาม การตดัหน่วยคาํไดคาํหนึ4 งในชื4อราชทินนามแลว้มี
การเพิ4มหน่วยคาํอีกคาํหนึ4 งเขา้ไปแทนที4เดิมหรือตาํแหน่งเดิมและในตาํแหน่งคาํที4ใหม่ดว้ย อนัมี
ตวัอยา่งดงันี�  
 
ตารางที4 ๑๘ ตวัอยา่งการตดัแลว้เพิ4มหน่วยคาํ 
 

ราชทินนามชั�นเดิม ราชทินนามชั�นใหม่ หมายเหตุ 

พระธรรมญาณมุนี พระพุทธวรญาณ 
ชั�นธรรมเป็นชั�นรองสมเด็จ ตดั มุนี เพิ4ม พุทธ, 
ญาณ 

พระเทพกิตติมุนี พระธรรมกิตติโสภณ ชั�นเทพเป็นชั�นธรรม ตดั กิตติ เพิ4ม โสภณ 

พระเทพปริยติัโมลี พระธรรมปริยติัมุนี ชั�นเทพเป็นชั�นธรรม ตดัโมลี เพิ4ม มุนี 

พระราชปริยติัเมธี พระเทพปริยติัสุธี ชั�นราชเป็นชั�นเทพ ตดั เมธี เพิ4ม สุธี 

พระราชปัญญาภรณ์ พระเทพปัญญากวี ชั�นราชเป็นชั�นเทพ ตดั อาภรณ์ เพิ4ม กว ี

พระศรีปริยติัเมธี พระราชปริยติัโสภณ ชั�นสามญัเป็นชั�นราช ตดั เมธี เพิ4ม โสภณ 

พระพิศาลสารคุณ พระราชพิศาลสุธี ชั�นสามญัเป็นชั�นราช ตดั สารคุณ เพิ4ม สุธี 

พระครูยติวตัรวบิูล พระกาญจนวตัรวบิูล พระครูเป็นชั�นสามญั ตดั ยติ เพิ4ม กาญจน 

พระครูวจิยัปริยติักิจ พระบวรปริยติักิจ พระครูเป็นชั�นสามญั ตดั วิจยั เพิ4ม บวร 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๕ 
 

จากตวัอย่างทั�งหมดที4แสดงมานี� ทาํให้เห็นพฒันาการหรือวิวฒันาการการเปลี4ยนแปลง
ของราชทินนามของพระราชาคณะในกรุงรัตนโกสินทร์ได้เป็นอย่างดี ทาํให้ได้ทราบไปถึง
ววิฒันาการของของภาษาต่าง ๆ ที4ใชใ้นประเทศไทยดว้ย 
 

ตั�งตามราชทนินามเดิมของวัด 

ราชทินนามประเภทนี� คือการตั� งราชทินนามโดยยึดเอาแบบราชทินนามเก่าอันได้
พระราชทานไวก้บัวดัหรือเขตที4อยู่นั�น ๆ ภายหลงัเมื4อมีพระสงฆ์ไดรั้บพระราชทานสมณศกัดิ< ก็มี
การนาํเอาราชทินนามเดิมมาตั�งซํ� าบา้งหรือก็เปลี4ยนแปลงไปบา้งแต่ก็ยงัยึดเอาคาํในราชทินนามเก่า
รักษาไวใ้หป้รากฏพอไดท้ราบวา่เป็นราชทินนามของวดัใดหรือที4ใด บางชื4อก็เป็นชื4อประจาํวดัหรือ
ประจาํจงัหวดัไปโดยปริยาย รูปแบบของราชทินนามประเภทนี� ไดแ้ก่ การนาํเอาหน่วยคาํในราชทิน
นามเก่าบางหน่วยคาํมาประกอบกบัคาํคุณศพัทใ์หม่แต่งเป็นราชทินนามใหม่ถือวา่เป็นการขยายราช
ทินนามใหมี้ความหลากหลาย ดงัต่อไปนี�  

 
ตารางที4 ๑๙ ตวัอยา่งราชทินนามที4ตั�งตามราชทินนามเดิมของวดั 
 

สถานที4 คาํที4เป็นตน้แบบ ที4มา ตวัอยา่ง 

จงัหวดัเพชรบุรี สุวรรณ พระสุวรรณมุนี  
พระราชสุวรรณมุนี, 
 พระเทพสุวรรรมุนี 

จงัหวดัลาํปาง จินดา พระธรรมจินดานายก  
พระจินดารัตนาภรณ์, 
 พระราชจินดามุนี 

วดัชนะสงคราม  อลงัการ  พระศีลวราลงัการ  
พระเมธีวราลงัการ, 
พระพิพฒันจริยาลงัการ 

วดัไตรมิตรวทิยาราม วรี พระวรีธรรมมุนี  
พระศรีวีราภรณ์,  
พระราชวีราภรณ์ 

วดัทรงธรรม วสิารท พระธรรมวสิารท 
พระราชธรรมวสิารทะ,  
พระราชวสิารท 

วดัเบญจมบพิตร กิตติ 
สมเด็จพระอริยวงศาคต
ญาณ (ปลด กิตฺติโสภโณ) 

พระกิตติวงศเวที,  
พระราชกิตติเมธี  

วดัราชบพิธ พิริย พระสถาพรพิริยพรต พระสถาพรพิริยคุณ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๖ 
 

จากตวัอย่างที4นาํมาแสดงนี� เป็นเพียงส่วนหนึ4 งของราชทินนามที4ตั�งตามราชทินนามเดิม
ของวดัหรือของจงัหวดัเดิม ซึ4 งมีเฉพาะบางวดัหรือบางจงัหวดัเท่านั�นไม่มีทั4วไปหรือไม่ไดมี้ทุกวดั
หรือทุกจงัหวดัไป 
 
ตั�งตามราชทนินามอื�น 

ราชทินนามประเภทนี�ไดแ้ก่การตั�งราชทินนามโดยการนาํเอาราชทินนามที4มีอยูแ่ลว้แต่จะ
เป็นของพระสงฆรู์ปใดรูปหนึ4งก็ได ้นาํมาประกอบเป็นราชทินนาม ซึ4 งเป็นแบบที4พบแพร่หลายมาก
ดว้ยเหตุที4วา่ราชทินนามที4มีมาแต่โบราณอนัเป็นราชทินนามในทาํเนียบสมณศกัดิ< ชั�นเก่าซึ4 งมีความ
ไพเราะ มีความหมายที4ดีงาม มีคุณค่าทั� งด้านภาษาศาสตร์และประวติัศาสตร์ ซึ4 งก็ยงัมีผูไ้ด้รับ
พระราชทานอยูน่ั4นเอง ดงันั�นเพื4อจะทาํใหร้าชทินนามนั�น ๆ ให้มีความวิเศษยิ4งขึ�นจึงนาํราชทินนาม
นั�นมาแปลงให้มีความหลากหลาย เพิ4มขึ�นในชั�นที4สูงๆ จากชั�นเดิมโดยการสับที4หน่วยคาํ ยา้ยที4
หน่วยคาํ การเพิ4มหน่วยคาํ ตดัหน่วยคาํ  ซึ4 งหน่วยคาํที4นิยมนาํมาใช้บ่อยไดแ้ก่ กวี, มุนี, เมธี, โมลี, 
เวที, สุธี, อาภรณ์, อาจารยเ์ป็นตน้ ดงัมีตวัยา่งต่อไปนี�  

 
ตารางที4 ๒๐ ตวัอยา่งราชทินนามที4ตั�งตามราชทินนามอื4น 
 

หน่วยคาํ ราชทินนาม 

กว ี พระธรรมกวี,พระเทพกวี,พระราชกว,ีพระกววีงศ ์

มุนี 
พระพรหมมุนี,พระธรรมมุนี,พระเทพมุนี,พระราชมุนี,พระรัตนมุนี, พระธรรมวรมุนี, 
พระเทพวรมุนี, พระราชวรมุนี,พระวมิลมุนี 

เมธี 
พระพรหมเมธี,พระเทพเมธี,พระราชเมธี,พระรัตนเมธี, พระธรรมปริยติัเมธี,พระเทพ
ปริยติัเมธี,พระราชปริยติัเมธี, พระปริยติัเมธี, 

โมลี 
พระพรหมโมลี,พระธรรมโมลี,พระเทพโมลี,พระราชโมลี,พระรัตนโมลี,พระธรรม
ปริยติัโมลี,พระเทพปริยติัโมลี,พระราชปริยติัโมลี,พระปริยติัโมลี 

เวที 
พระพรหมเวที,พระเทพเวที,พระราชเวที,พระศรีวรเวที,พระธรรมปริยติัเวที,พระเทพ
ปริยติัเวที,พระราชปริยติัเวที, พระปริยติัเวที 

อาจารย ์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย,์สมเด็จพระพุฒาจารย,์พระพรหมจริยาจารย,์พระมหาโพธิ
วงศาจารย,์พระมหารัชมงัคลาจารย,์พระมหาสุเมธาจารย,์พระวสุิทธิวงศาจารย,์ พระ
ธรรมโกศาจารย,์ พระธรรมไตรโลกาจารย,์พระเทพญาณไตรโลกาจารย,์พระเทพวฒุา
จารย,์พระราชมงคลวฒุาจารย ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๗ 
 

ตารางที4 ๒๐ (ต่อ) 
 

หน่วยคาํ ราชทินนาม 

อาภรณ์ 

พระพรหมคุณาภรณ์,พระธรรมคุณาภรณ์,พระเทพคุณาภรณ์,พระราชคุณาภรณ์, พระ
ธรรมปัญญาภรณ์,พระธรรมเมธาภรณ์,พระเทพเมธาภรณ์, พระราชเมธาภรณ์,พระ
ธรรมวราภรณ์, พระเทพวราภรณ์,พระราชวราภรณ์,,พระเทพวสุิทธาภรณ์,พระเทพวีรา
ภรณ์,พระเทพสีมาภรณ์,พระราชชยาภรณ์,พระราชธรรมาภรณ์ 

 
อนึ4งมีราชทินนามอีกจาํพวกหนึ4งที4นาํเอาราชทินนามเก่ามาเปลี4ยนแปลงบางคาํทาํให้เป็น

ราชทินนามใหม่ได ้เพื4อจะใหมี้ราชทินนามที4มีความหมายใกลเ้คียงกนัไดห้ลายชื4อ ดงันี�  
 

ตารางที4 ๒๑ ตวัอยา่งราชทินนามที4ตั�งตามราชทินนามเดิมของรูปอื4น 
 

ราชทินนนามใหม่ ราชทินนามเก่า 

สมเด็จพระมหาธีราจารย ์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี 

พระธรรมธชัมุนี พระรัตนธชัมุนี 

พระสุวมิลธรรมาภรณ์ พระสุวมิลธรรมาจารย ์

พระราชวีราคม พระราชวีรากร 

พระคมัภีรปรีชาญาณเถร พระคมัภีรปรีชา 

พระคุณาจารวตัร พระคุณาจริยวตัร 

พระชินวงศเ์วที พระชินวงศมุ์นี 
 

และราชทินนามที4พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงให้เปลี4ยนเสีย
ใหม่โดยมีพระราชดาํริส่วนพระองคน์ั�น จะขอนาํมารวบรวมไวที้4นี� ดว้ยเพราะถึงแมจ้ะทรงให้แปลง
เสียใหม่ก็ยงัคงปรากฏหน่วยคาํเดิมหรือที4มีความหมายเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัอยู่ จึงรวมเขา้กบั
ราชทินนามประเภทนี�  ซึ4 งมีดงันี�  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๘ 
 

ตารางที4 ๒๒ ราชทินนามที4 ร. ๑ ทรงเปลี4ยน 
 

ราชทินนามเก่า ราชทินนนามใหม่ หมายเหตุ 

พระธรรมโคดม พระธรรมอุดม พอ้งพระนามพระสัมมาสัมพุทธพุทธเจา้  

พระอุบาฬี พระวนิยัรักขิต 
พอ้งนามพระสาวก(พระอุบาฬีเถระเป็นผู ้
ทรงจาํพระวินยั) 

 
ตั�งตามสถานที� 

นับแต่โบราณกาลนานมาแล้วที4พระเจ้าแผ่นดินจะทรงพระราชทานราชทินนามให้
สอดคลอ้งเกี4ยวเนื4องกบัสถานที4อนัเป็นที4อยู่อาศยัของผูรั้บพระราชทานไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ฝ่าย
บรรพชิตหรือขุนนางขา้ราชการฝ่ายคฤหัสถ์ก็ตาม โดยมีการนาํเอาชื4อจงัหวดัหรือนามพระอาราม
หรือวตัถุสถานในพระอารามในเขตที4อยู่มาตั�งเป็นราชทินนาม ทาํให้ทราบไดว้า่พระสงฆ์รูปนั�นจาํ
พรรษาอยูว่ดัใดหรือสังกดัอยูภู่มิสถานที4แห่งใด นบัเป็นความฉลาดยิ4งของผูคิ้ดแต่งราชทินนาม ใน
ประเภทนี� จึงเป็นราชทินนามที4เกี4ยวเนื4องดว้ยชื4อภูมิสถานอนัเป็นที4อยูห่รือเขตปกครองซึ4 งแบ่งออก
ได ้๒ ประเภทคือ 

๑. ตั�งตามชื4อวดั 

๒. ตั�งตามชื4อเขตที4อยู ่

 

ตั�งตามชื�อวดั 

พระราชาคณะในสมยัโบราณนั�นมีธรรมเนียมวา่จะพระราชทานเฉพาะพระสงฆผ์ูป้ระจาํ
ในพระอารามหลวงเท่านั�นสําหรับวดัราษฎร์นั�นไม่ปรากฏว่ามีพระราชาคณะเลย หากมีก็เพียง
จาํนวนน้อยมาก แต่ภายหลงัก็ไม่ไดเ้จาะจงวา่พระอารามหลวงหรือวดัราษฎร์ ปัจจุบนันี� พระราชา
คณะจึงมีทั�งพระอารามหลวงและวดัราษฎร์ พระอารามหลวงไดแ้ก่วดัที4พระมหากษตัริย ์สมเด็จพระ
ราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ก็ดี พระราชทานเป็น
เกียรติยศแก่ผูต้ ํ4าศกัดิ< ลงมาหรือแก่วดัก็ดี และที4พระบรมวงศานุวงศ์และขา้ราชบริพารผูใ้หญ่ทรง
สร้างและสร้างขึ�นหรือทรงโปรดให้สร้างขึ�นและสร้างขึ�นแลว้น้อมเกลา้น้อมกระหม่อมถวายเป็น
พระอารามหลวง รวมถึงวดัที4ประชาชนสร้างหรือปฎิสังขรณ์และทรงรับไวเ้ป็นพระอารามหลวง 
รวมไปถึงวดัราษฎร์ ที4ไดรั้บการยกขึ�นเป็นพระอารามหลวงในปัจจุบนั แบ่งออกเป็น ๓ ชั�น คือ  

๑. ชั�นเอก มี ๓ ชนิด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๙ 
 

๒. ชั�นโท มี ๔ ชนิด 
๓. ชั�นตรี มี ๔ ชนิด 
ส่วนวดัราษฎร์ไดแ้ก่วดัที4บุคคลทั4วไปสร้างถวายเป็นวดัในพระพุทธศาสนานอกจากพระ

อารามหลวง๔๙ 
ราชทินนามประเภทนี� เป็นราชทินนามที4เนื4องด้วยชื4อวดัหรือปูชนียวตัถุอนัประดิษฐาน

ภายในวดัรูปแบบของราชทินนามในหมวดนี� คือการนาํชื4อวดัหรือวตัถุสถานที4อนัเป็นปูชนียวตัถุซึ4 ง
ประดิษฐานภายในวดัมาเป็นราชทินนาม โดยจะนาํมาบางส่วนหรือนาํมาทั�งหมดประกอบกนัเป็น
ราชทินนาม ทาํใหท้ราบวา่ผูค้รองชื4อราชทินนามนั�นประจาํอยูว่ดัใดในพระอารามนั�นมีปูชนียะวตัถุ
อะไรเป็นสาํคญัและทาํใหท้ราบไปถึงประวติัของวดัรวมไปถึงผูส้ร้างวดัอีกดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  

 
 

ตารางที4 ๒๓ ตวัอยา่งราชทินนามที4ตั�งตามชื4อวดั 
 

ราชทินนาม นามพระอารามและวตัถุสถาน หมายเหตุ 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์
พระพุทไธศวรรยว์รคุณ 

วดัพุทไธสวรรค ์ 
พระนครศรีอยธุยา 

 

สมเด็จพระพุทธชินวงศ ์ วดัเบญจมบพิตร 
นาํนาม พระพุทธชินราช พระ
ปฏิมาในวดัมาตั�งเป็นราชทินนาม 

สมเด็จพระวนัรัต วดัป่าแกว้ ครั� งกรุงเก่า 
เดิมเป็นสมเด็จพระวนัรัตน
แปลวา่ป่าแกว้ 

พระธรรมฐิติญาณ วดัทองธรรมชาติ  

พระเทพรัตนมุนี วดัพระแกว้  เชียงราย  

พระเทพสิงหคณาจารย ์ วดัพระสิงห์ เชียงใหม่  

พระราชเจติยาจารย ์ วดัเจดียห์ลวง เชียงใหม่  

พระราชชยักวี 
วดัพระบรมธาตุไชยา 
สุราษฏร์ธานี 

 

                                                        
๔๙ เก็บความ  กรมศิลปากร, วดัหลวงสมยัรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๐), ๗-๑๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๐ 
 

ตารางที4 ๒๓ (ต่อ) 
 

ราชทินนาม นามพระอารามและวตัถุสถาน หมายเหตุ 

พระราชญาณรังสี วดัป่าชยัรังสี สมุทรปราการ  

พระราชพรหมาภรณ์ วดัพรหมจริยาวาส นครสวรรค ์  

พระราชพุทธิรังษี วดัโสธร ฉะเชิงเทรา 
นาํนาม พระพุทธโสธร พระ
ปฏิมาในวดัมาตั�งเป็นราชทินนาม 

พระราชเจติยาภิบาล 
วดัพระประโทนเจดีย ์
นครปฐม 

 

พระราชมหาเจติยาภิบาล วดัพระธาตุหริภุญชยั ลาํพนู  

พระราชรัตนมุนี 
วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 
พิษณุโลก 

 

พระราชสุทธาจารย ์ วดัสุทธจินดา นครราชสีมา  

พระราชสุพรรณาภรณ์ วดัสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี  

พระเขมาภิมุขธรรม วดัเขมาภิมุขธรรม 
ในสมยั ร.๔ เจา้อาวาสวดัเขมาภิร
ตาราม๕๐ ปัจจุบนัเปลี4ยนชื4อวดั
เป็นวดัเขมาภิรตาราม 

พระชินวงศพ์ิพฒัน์ วดัชิโนรสาราม 

สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส วดัพระเช
ตุพนฯ ทรงสร้าง จึงนาํพระนาม
ของพระองคม์าเป็นราชทินนาม 

พระชินวงศว์ราภรณ์ วดัชินวราราม ปทุมธานี  

พระธรรมจกัรเจติยาภิบาล 
วดัพระมหาธาตุ 
นครศรีธรรมราช 

 

พระธรรมปหงัษนาจารย ์ วดัหงษรั์ตนาราม ร.๔ เจา้อาวาสวดัหงษรั์ตนาราม๕๑ 

                                                        
๕๐ สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ตาํนานพระอารามแลทาํเนียบสมณศกัดิ< , ๑๘๔. 
๕๑ เรื4องเดียวกนั, ๑๘๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๑ 
 

ตารางที4 ๒๓ (ต่อ) 
 

ราชทินนาม นามพระอารามและวตัถุสถาน หมายเหตุ 

พระนรดิศคุณาจารย ์ วดันวลนรดิศ  

พระบริหารบรมธาตุ วดันางชี 
วดันี� มีพระธาตุเจดียอ์งคส์าํคญัใน
วดั จึงนาํมาเป็นราชทินนาม 

พระบวรวมุิติ 
วดัไพชยนตพ์ลเสพย ์
สมุทรปราการ 

นาํหน่วยคาํวา่ “บวร” อนัหมายถึง
พระราชวงับวรสถาณมงคล หรือ
วงัหนา้ มาตั�งเป็นราชทินนาม ดว้ย
เหตุที4วดัแห่งนี�  สมเด็จพระบวรราช
เจา้ กรมพระราชวงับวรมหาศกัดิ
พลเสพ ทรงสร้าง 

พระบวรสุทธิวงศ ์ วดับวรนิเวศวิหาร  

พระปัญญานนัทมุนี วดัปัญญานนัทาราม ปทุมธานี  

พระปฐมเจติยาทร, 
พระปฐมเจติยานุรักษ ์

วดัพระปฐมเจดีย ์นครปฐม  

พระประโทณเจติยาภิรักษ ์ วดัพระประโทนเจดีย ์นครปฐม  

พระปรีชาเฉลิม วดัเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี 
ตั�งในสมยั ร.๓ เจา้อาวาสวดัเฉลิม
พระเกียรติ๕๒ 

พระปรีชานนทโมลี วดัโมลี นนบุรี  

พระปาโมกขมุ์นี วดัป่าโมก อ่างทอง  

พระพนมคณาจารย ์
พระพนมเจติยานุรักษ ์

วดัพระธาตุพนม นครพนม  

พระพรหมนคราจารย ์ วดัแจง้พรหมนคร สิงบุรี  

พระพชัรบุรณาจารย ์ วดัเพชรวราราม เพชรบูรณ์  

                                                        
๕๒ เรื4องเดียวกนั, ๑๘๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๒ 
 

ตารางที4 ๒๓ (ต่อ) 
 

ราชทินนาม นามพระอารามและวตัถุสถาน หมายเหตุ 

พระพุทธไสยารักษ ์ วดัคูหาภิมุข ยะลา พระพุทธไสยาสน์ พระปฏิมาในวดั 

พระโพธาภิรามมุนี วดัท่าโพธิ<  นครศรีธรรมราช  

พระโพธิญาณวชิยั วดัโพธิ< ชยัสมสะอาด อุดรธานี  

พระโพธิวรคุณ วดัโพธินิมิตร  

พระโพธิวรญาณ วดัโพธิ< ราษฏร์ อ่างทอง  

พระมหาเจติยานุรักษ ์ วดัพระธาตุหริภุญชยั ลาํพนู  

พระมหาพุทธพิมพาภิบาล วดัไชโย อ่างทอง 
เจา้อาวาสวดัไชโย เมืองอ่างทอง 
นาํนามพระมหาพุทธพิมพ ์ในพระ
อารามนามมาตั�งเป็นราชทินนาม 

พระมหาสมณวงศ ์ วดัมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี 
ตั�งในสมยั ร.๔ เจา้อาวาสวดัมหา
สมณาราม เมืองเพช็รบุรี 

พระมุจลินทโมลี วดัมุจลินวาปีวิหาร ปัตตนี  

พระวกิรมธรรมสุนทร วดัสุนทรนิวาส สุราษฏร์ธานี  

พระวชิยัศาสนเมธี วดันาควชิยั มหาสารคาม  

พระวศิาลโพธิสุนทร วดัโพธิ< ปฐมาวาส สงขลา  

พระวสุิทธินายก วดัปรินายก  

พระศรีรัตนมุนี วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ  

พระศีลขนัธโสภณ วดัศีลขนัธาราม อ่างทอง  

พระศีลธราจารย ์ วดัสีลธราราม เลย  

พระสวรรคว์รนายก วดัสวรรคาราม สุโขทยั  

พระสังวรวสุิทธิคุณ วดัญาณสังวราราม ชลบุรี  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๓ 
 

ตารางที4 ๒๓ (ต่อ) 
 

ราชทินนาม นามพระอารามและวตัถุสถาน หมายเหตุ 

พระสิงหวชิยั วดัพระสิงห์ เชียงใหม่  

พระสิริชยัโสภณ วดัชยัพฤกมาลา  

พระสิริสุทศัน์ธรรมาภรณ์ วดัสุทศันเทพวราราม  

พระสุเทพสิทธาจารย ์
วดัพระธาตุดอยสุเทพ 
เชียงใหม่ 

 

พระสุนทรธรรมวจิารณ์ วดัสุนทรธรรมทาน  

พระสุรนาถชยานนัท ์ วดัสุรชยาราม ราชบุรี  

พระสุวรรณเจติยาภิบาล วดัสระเกศ พระสุวรรณบรรพต ภูเขาทอง 

พระสุวรรณเมธี วดัทองธรรมชาติ  

พระสุวรรณโมลีศรีบรมธาตุ 
วดัพระธาตุศรีจอมทอง 
เชียงใหม่ 

 

พระสุวรรณวมิลศีล 
วดัสุวรรณดาราราม 
พระนครศรีอยธุยา 

ตั�งสมยั ร.๔ เดิมเป็นพระสุวรรณ
เจดีย ์เจา้อาวาสวดัสุวรรณดารา
ราม กรุงเก่า๕๓ 

พระสุวรรณวสุิทธิคุณ วดัจอมทอง พิษณุโลก  

พระสุวรรณวฒุาจารย ์ วดักุฎีทอง สุพรรณบุรี  

พระสุวรรณศีลาจารย ์
วดัสุวรรณเจดีย ์ 
พระนครศรีอยธุยา 

 

พระโสภณวชิรธรรม วดัวชิรธรรมสาธิต  

พระอดุลธรรมคณี วดัดุลยาราม สตูล  

 

                                                        
๕๓ เรื4องเดียวกนั, ๑๘๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๔ 
 

ตารางที4 ๒๓ (ต่อ) 
 

ราชทินนาม นามพระอารามและวตัถุสถาน หมายเหตุ 

พระอรัญญประเทศคณาจารย ์ วดัหลวงอรัญญ ์ปราจีนบุรี  

พระอโศกเขมาจารย ์ วดัหายโศก หนองคาย  

พระอมัพวนัเจติยาภิบาล 
วดัอมัพวนัเจติยาราม 
สมุทรสงคราม 

ตั�งในสมยั ร.๕ เจา้อาวาสวดั
อมัพวนัเจติยาราม๕๔ 

พระอินทสมาจาร วดัอินทรวหิาร  

พระอุทานธรรมโศภิต วดัธรรมโสภิต อุทยัธานี  

 
จากตวัอยา่งที4แสดงมามีบางราชทินนามที4มีหน่วยคาํเหมือนกนัเช่น พระราชเจติยาจารย์

และพระราชมหาเจติยาภิบาล เป็นตน้ ซึ4 งมีความหมายและหน่วยคาํคลา้ยกนั แต่ที4กาํหนดว่าชื4อนี�
เป็นราชทินนามของวดันี� ก็ด้วยว่าชื4อราชทินนามนั�นพระราชทานแก่วดันั�น คือ กาํหนดตามการ
พระราชทานให้แก่วดัใดเป็นหลกัถึงจะมีชื4อคลา้ยกนัก็ตามที โดยยึดประวติัการพระราชทานเป็น
เกณฑก์าํหนด 

 
ตารางที4 ๒๔ ราชทินนามวดัที4มีหน่วยคาํคลา้ยกนั 
 

หน่วยคาํ วดั ราชทินนาม 

เจติย,อภิบาล, 
อนุรักษ ์

วดัพระประโทนเจดีย ์นครปฐม พระราชเจติยาภิบาล 

วดัพระธาตุหริภุญชยั ลาํพนู พระราชมหาเจติยาภิบาล,พระมหาเจติยานุรักษ ์

วดัพระปฐมเจดีย ์นครปฐม พระปฐมเจติยาทร,พระปฐมเจติยานุรักษ ์
วดัพระมหาธาตุ 
นครศรีธรรมราช พระธรรมจกัรเจติยาภิบาล 

 

                                                        
๕๔ เรื4องเดียวกนั, ๑๘๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๕ 
 

ตั�งตามชื�อเขตที�อยู่ 

ราชทินนามอีกประเภทหนึ4 งในหมวดนี� ไดแ้ก่ราชทินนามที4เกี4ยวเนื4องดว้ยสถานที4ต่าง ๆ 
อนัเป็นที4มาของราชทินนามหมายถึงชื4อจงัหวดัหรืออาํเภออนัเป็นที4อยู่หรือภายในเขตปกครอง
โดยมากแลว้จะเป็นพระสงฆผ์ูมี้ส่วนสาํคญัหรือมีรูปสําคญัในเขตนั�นไดแ้ก่เจา้คณะปกครองหรืออยู่
ในวดัสาํคญัประจาํเขตนั�น ๆ รูปแบบของราชทินนามประเภทนี�  ไดแ้ก่การนาํหน่วยคาํที4เป็นชื4อเขต
ที4อยูม่าประกอบกบัคาํคุณศพัทใ์หเ้ป็นราชทินนาม ดงัมีตวัอยา่งดงัต่อไปนี�  

 
ตารางที4 ๒๕ ตวัอยา่งราชทินนามที4ตั�งตามชื4อที4อยู ่
 

เขตที4อยู ่ หน่วยคาํ ราชทินนาม 

กระบี4 อาวธุ 
พระธรรมาวธุวศิิษฐ,์ พระปัญญาวธุธรรมคณี, พระวมิลธรรมา
นุวธุ, พระสุตาวธุกว,ี พระสุตาวธุวสิิฐ 

กาญจนบุรี กาญจน 
พระกาญจนวตัรวบิูล, พระวิสุทธิกาญจนวบิูลย,์ พระโสภณ
กาญจนาภรณ์ 

กาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ พระกาฬสินธ์ุธรรมคณี 

กาํแพงเพชร วชิร,วเิชียร 
พระราชวชิรดิลก, พระวชิรสารโศภณ, พระวเิชียรธรรมคณี, 
พระวเิชียรโมลี, พระวบิูลวชิรธรรม, พระสิทธิวชิรโสภณ 

จนัทบุรี จนัท พระราชจนัทกว,ี พระราชจนัทโมลี 

ชลบุรี ชล 
พระเทพชลธารมุนี, พระชลธารธรรมวาที, พระชลธารมุนี, 
พระชลธารเมธี,พระชลโธปมคุณ, พระเมธีชลธาร, 
 พระชลญาณมุนี 

ชลบุรี พานทอง สุวรรณ พระสุวรรณเมธาจารย ์

ชยันาท ชยั, ชย 
พระราชชยาภรณ์, พระชยันาทมุนี, พระปริยติัชยากร,  
พระมงคลชยัสิทธิ< , พระวชิยัวฒุาจารย,์ พระสิทธิชยัมุนี,  
พระสุชยัมุนี 

ชยัภูมิ ชยั 
พระราชชยัมุนี, พระวีรชยัธรรมคณี, พระวีรชยัมุนี,  
พระวรีชยัสุนทร 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๖ 
 

ตารางที4 ๒๕ (ต่อ) 
 

เขตที4อยู ่ หน่วยคาํ ราชทินนาม 

เชียงใหม่ นพ 
พระนพิสีพิศาลคุณ(มาจากเมืองนวบุรีหรือนพบุรีเชียงใหม่) ตั�ง
ในสมยั ร.๕ สาํหรับเมืองนครเชียงใหม่๕๕  

ตราด บุรเขตต ์
พระบุรเขตตค์ณาจารย(์บุรเขตตห์มายถึงภาคตะวนัออกเนื4อง
ดว้ย จ.ตราดอยูภ่าคตะวนัออกสุดของประเทศ) 

ไทรบุรี๕๖ นิโครธ พระนิโครธธรรมธาดา, พระนิโครธมาโนชชยธาดา 

นครนายก นายก 
พระธรรมวรนายก, พระเทพวรนายก, พระราชมุนีนายก,  
พระราชวรนายก, พระญาณนายก, พระมุนีนายก 

นครปฐม เจติย,ปฐม 
พระธรรมเจติยาจารย,์ พระเทพเจติยาจารย,์ พระเทพมหาเจติยา
จารย,์ พระปฐมเจติยาทร, พระปฐมเจติยานุรักษ,์  
พระปฐมนคราจารย,์ พระปฐมนคราภิรักษ ์

นครพนม พนม 
พระพนมคณาจารย,์ พระพนมเจติยานุรักษ,์  
พระมหาพนมนครคณาจารย ์

นครราชสีมา สีมา,สีหราช 
พระเทพสีมาภรณ์, พระราชสีมาภรณ์, พระมงคลสีหราชมุนี, 
พระสีหราชสมาจารมุนี, พระอรรถจารีสีมาจารย ์

นครราชสีมา  
บวัใหญ่ 

ปทุม พระปทุมญาณมุนี 

นครศรีธรรมราช สิริ,นคร 
พระนครธรรมธราจารย,์ พระสิริคณาภรณ์,  
พระสิริธรรมราชคณี 

นนทบุรี นนท 
พระปรีชานนทมุนี, พระปรีชานนทโมลี, พระมงคลนนทเขต, 
พระโสภณนนทสาร, พระนนทสารเวที 

นราธิวาส นราธิ พระไพโรจน์นราธิคุณ 

น่าน นนัท 
พระธรรมนนัทโสภณ,พระเทพนนัทาจารย,์  
พระราชนนัทาจารย,์ พระชยานนัทมุนี 

                                                        
๕๕ เรื4องเดียวกนั,๑๘๔. 
๕๖ รัฐกลนัตนั ประเทศมาเลเซีย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๗ 
 

ตารางที4 ๒๕ (ต่อ) 
 

เขตที4อยู ่ หน่วยคาํ ราชทินนาม 

ปทุมธานี ปทุม พระปทุมวรนายก, พระศรีปทุมเมธี 

ปราจีนบุรี บูรพ,ปราจีน พระบูรพาคณาจารย์๕๗, พระปราจีนมุนี 

พงังา พงังา พระปฏิภาณพงังารัฐ 

พิจิตร วจิิตร พระราชวจิิตรโมลี 

พิบูลสงคราม๕๘ วบิูล พระวบิูลเมธี 

พิษณุโลก พิษณุ พระพิษณุบุราจารย ์

เพชรบุรี 
วชิร,เพชร,
พชัร,วชัร 

พระราชวชิราภรณ์, พระเพชรคุณมุนี, พระมงคลวชิราจารย,์ 
พระศรีพชัราจารย,์   พระศรีวชิรโมลี, พระสุธีวชัโรดม,  
พระสิทธิวชิรโสภณ 

เพชรบูรณ์ 
พชัร,,เพชร
วชัร,พชัร 

พระราชพชัราภรณ์, พระปริยติัพชัราภรณ์, พระพชัรบุรณาจารย,์ 
พระพิศาลพชัรกิจ, พระเพชรบูรณคณาวสัย,  
พระวชัรบุราจารย,์ พระศรีพชัโรดม 

แพร่ โกสัย 
พระโกสัยธรรมคณี(ในศิลาจารึกกล่าวถึงเมืองโกสัยเป็นชื4อเก่า
ของ จ.แพร่) 

ภูเก็ต คิรีรัฐ พระคิรีรัฐธรรมคณี (เมืองที4เป็นภูเขาเป็นชื4อประจาํจ.ภูเก็ต) 

มหาสารคาม สารคาม 
พระเทพสารคามมุนี,พระราชสารคามมุนี, พระสารคามมุนี, 
พระสิทธิสารมุนี 

มุกดาหาร มุกดาหาร 
พระราชมุกดาหารคณี, พระมุกดาหารธรรมคณี,  
พระมุกดาหารโมลี 

 

                                                        
๕๗ บูรพา หมายถึงภาคตะวนัออก จ.ปราจีนตั�งอยูภ่าคตะวนัออกของไทย  
๕๘ อยูใ่นประเทศกมัพูชา  เป็น ๑ ใน ๔ จงัหวดัที4ประเทศไทยไดดิ้นแดนคืนจากฝรั4งเศสในช่วง พ.ศ. 

๒๔๘๔ โดยยกทอ้งที4การปกครองเมืองเสียมราฐขึ�นเป็นจงัหวดั ภายหลงัสงครามโลกครั� งที4 ๒ ไทยตอ้งส่ง
ดินแดนจงัหวดัพิบูลสงครามคืนใหแ้ก่ฝรั4งเศส ซึ4งปกครองประเทศกมัพชูาอยูใ่นขณะนั�น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๘ 
 

ตารางที4 ๒๕ (ต่อ) 
 

เขตที4อยู ่ หน่วยคาํ ราชทินนาม 

ระนอง ระณงัค พระราชรณงัคมุนี, พระรณงัควนิยัมุนีวงศ,์ พระระณงัควินยัมุนี 

ราชบุรี โพธาราม โพธาราม พระโพธารามคณารักษ ์

ศรีสะเกษ เกษตร พระเกษตรศีลจารย ์

สกลนคร สกล พระศรีสกลกิจ, พระสกลธรรมคณี 

สมุทรปราการ สมุทร 
พระศรีสมุทรคุณ, พระสมุทรเมธาจารย,์ พระสมุทรเมธี,  
พระสิริสมุทรคุณ, พระโสภณสมุทรคุณ 

สมุทรสงคราม สมุทร 

พระเทพสมุทรโมลี, พระราชสมุทรเมธี, พระราชสมุทรโมลี, 
พระราชสมุทรรังษี, พระเมธีสมุทรคุณ, พระเมธีสมุทรเขตต,์ 
พระสมุทรโมลี,พระสมุทรเวที,พระสมุทรสุธี, 
พระสุธีสมุทรสาร 

สมุทรสาคร สาคร,สมุทร 
พระเทพสาครมุนี, พระราชสาครมุนี, พระสมุทรคุณากร,  
พระสมุทรคุณาจารย,์ พระสาครธรรมคณี, พระสาครมุนี,  
พระสาครรัตนมุนี 

สระแกว้  
อรัญญประเทศ 

อรัญญ พระอรัญญประเทศคณาจารย ์

สิงห์บุรี สิงห 
พระธรรมสิงหบุราจารย,์ พระเทพสิงหบุราจารย,์  
พระราชสิงหคณาจารย,์ พระราชสิงหวรมุนี,พระสิงหบุราจารย,์ 
พระสิงหราชมุนี 

สิงห์บุรี  
พรหมบุรี 

พรหม 
พระพรหมโมลี 

สิงห์บุรี อินทบุรี อินทร พระอินทรโมลี 

สุโขทยั สุข,อุทยั พระสุขวโรทยั 

สุพรรณบุรี 
สุพรรณ, 
สุวรรณ 

พระราชสุพรรณนาภรณ์, พระเทพสุวรรณโมลี,  
พระสุวรรณโมลี, พระสุวรรณวฒุาจารย ์

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๙ 
 

ตารางที4 ๒๕ (ต่อ) 
 

เขตที4อยู ่ หน่วยคาํ ราชทินนาม 
สุราษฏร์ธานี  
ไชยา 

ชย พระชยาภิวฒัน์ 

พระนครศรีอยธุยา 
โบราณ, 
ธานินทร 

พระเทพโบราณคณาจารย,์ พระราชธานินทราจารย,์  
พระโบราณคณิศร (จ.อยธุยาเป็นราชธานีเก่าของไทย) 

อ่างทอง สุวรรณ พระราชสุวรรณโมลี,พระราชสุรรณโสภณ 

อ่างทอง โพธิ< ทอง โพธิ พระโพธิวรญาณ 
อ่างทอง 
วเิศษไชยชาญ 

วเิศษชย พระวเิศษชยสิทธิ<  

อุดรธานี อุดร พระอุดรคณาจารย,์ พระอุดรธรรมคณี 

อุทยัธานี อุทยั พระราชอุทยักว,ี พระอุทยัธรรมคณี, พระอุทยัธรรมานุวตัร 

อุบลราชธานี อุบล พระเมธีรัตโนบล, พระวิโรจน์รัตโนบล, พระอุบลคณาจารย ์
 

จากตัวอย่างทั� งหมดอาจจะทาํให้สับสนบางราชทินนามบางชื4อได้ด้วยว่ามีชื4อและ
หน่วยคํารวมไปถึงความหมายเหมือนกันเช่น จังวดัเพชรบุรีและจังหวดัเพชรบูรณ์ จังหวัด
สมุทรสงคราม สมุทรปราการและสมุทรสาคร จงัวดัชยันาทและชยัภูมิเป็นตน้ การกาํหนดวา่เป็นชื4อ
ในจงัหวดัใดนั�น ก็กาํหนดตามการพระราชทานเช่นกบัราชทินนามที4ตั�งตามชื4อวดั อีกประการหนึ4งมี
บางชื4อราชทินนามที4ไดต้ั�งขา้มจงัหวดับา้งเช่น พระราชวชิรดิลก เดิมเป็นชื4อประจาํจงัหวดักาํแพง
เชร ปัจจุบนัชื4อนี�พระราชทานให้วดัเพชรสมุทรวรวิหาร จงัหวดัสมุทรสงคราม ดงันั�น หากวา่ชื4อ
ราชทินนามใดมีหน่วยคาํอนัเดียว ชื4อราชทินนามนั�นก็สามารถยา้ยที4ได ้ไม่มีการกาํหนดที4ตายตวั 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๐ 
 

ตารางที4 ๒๖ ตวัอยา่งราชทินนามเขตที4อยูที่4มีหน่วยคาํคลา้ยกนั 
 

หน่วยคาํ เขตที4อยู ่ ราชทินนาม 

ชยั, ชย 

ชยันาท 
พระราชชยาภรณ์, พระชยันาทมุนี, พระปริยติัชยากร, พระมงคล
ชยัสิทธิ< , พระวชิยัวฒุาจารย,์ พระสิทธิชยัมุนี, พระสุชยัมุนี 

ชยัภูมิ 
พระราชชยัมุนี, พระวีรชยัธรรมคณี, พระวีรชยัมุนี,  
พระวรีชยัสุนทร 

สุราษฏร์ธานี ไชยา พระชยาภิวฒัน์ 

นนท,นนัท 
นนทบุรี 

พระปรีชานนทมุนี, พระปรีชานนทโมลี, พระมงคลนนทเขต,  
พระโสภณนนทสาร, พระนนทสารเวที 

น่าน 
พระธรรมนนัทโสภณ,พระเทพนนัทาจารย,์ พระราชนนัทาจารย,์ 
พระชยานนัทมุนี 

บุร,บูร 
ตราด พระบุรเขตตค์ณาจารย ์

ปราจีนบุรี พระบูรพาคณาจารย ์

ปทุม 
 

นครราชสีมา บวั
ใหญ่ 

พระปทุมญาณมุนี 

ปทุมธานี พระปทุมวรนายก, พระศรีปทุมเมธี 

โพธิ 
ราชบุรี โพธาราม พระโพธารามคณารักษ ์

อ่างทอง โพธิ< ทอง พระโพธิวรญาณ 

วชิร,วเิชียร,
เพชร,พชัร, 

วชัร 

กาํแพงเพชร 
พระราชวชิรดิลก, พระวชิรสารโศภณ, พระวเิชียรธรรมคณี,  
พระวเิชียรโมลี, พระวบิูลวชิรธรรม, พระสิทธิวชิรโสภณ 

เพชรบุรี 
พระราชวชิราภรณ์, พระเพชรคุณมุนี, พระมงคลวชิราจารย,์  
พระศรีพชัราจารย,์   พระศรีวชิรโมลี, พระสุธีวชัโรดม,  
พระสิทธิวชิรโสภณ 

เพชรบูรณ์ 
พระราชพชัราภรณ์, พระปริยติัพชัราภรณ์, พระพชัรบุรณาจารย,์ 
พระพิศาลพชัรกิจ, พระเพชรบูรณคณาวสัย, พระวชัรบุราจารย,์ 
พระศรีพชัโรดม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๑ 
 

ตารางที4 ๒๖ (ต่อ) 
 

หน่วยคาํ เขตที4อยู ่ ราชทินนาม 

สมุทร, 
สาคร 

สมุทรปราการ 
พระศรีสมุทรคุณ, พระสมุทรเมธาจารย,์ พระสมุทรเมธี,  
พระสิริสมุทรคุณ, พระโสภณสมุทรคุณ 

สมุทรสงคราม 

พระเทพสมุทรโมลี, พระราชสมุทรเมธี, พระราชสมุทรโมลี,  
พระราชสมุทรรังษี, พระเมธีสมุทรคุณ, พระเมธีสมุทรเขตต,์  
พระสมุทรโมลี, พระสมุทรเวที,  พระสมุทรสุธี,  
พระสุธีสมุทรสาร 

สมุทรสาคร 
พระเทพสาครมุนี, พระราชสาครมุนี, พระสมุทรคุณากร,  
พระสมุทรคุณาจารย,์     พระสาครธรรมคณี, พระสาครมุนี,  
พระสาครรัตนมุนี 

สุพรรณ, 
สุวรรณ 

สุพรรณบุรี 
พระราชสุพรรณนาภรณ์, พระเทพสุวรรณโมลี, พระสุวรรณโมลี
พระสุวรรณวฒุาจารย ์

อ่างทอง พระราชสุวรรณโมลี,พระราชสุรรณโสภณ 
 

ตั�งตามบทบาทและหน้าที� 
พระสงฆใ์นพระพุทธศาสนาลว้นมีความรู้ความสามารถหลากหลายในแต่ละดา้น ดว้ยเหตุ

ที4พระสงฆผ์ูที้4ไดรั้บสมณศกัดิ< หรือหนา้ที4ต่าง ๆ ในคณะสงฆมี์หนา้ที4แตกต่างกนัไปในการจรรโลง
พระพุทธศาสนาให้ยาวนาน จึงมีการจดัสมณศกัดิ< ให้ถูกตอ้งกบัหนา้ที4 การงานเป็นการให้กาํลงัใจ
แด่พระสงฆ์ผูป้ฏิบติักิจของพระศาสนา นบัวา่เป็นกุศโลบายอีกอย่างหนึ4 งในการปกครองประเทศ
ของพระเจา้แผ่นดินผูท้รงทศพิธราชธรรม หน้าที4ของพระสงฆ์ในดา้นต่าง ๆสามารถแบ่งออกได้
ดงันี�  

๑. สายการปกครอง 

๒. สายพระธรรมกถึก 

๓. สายการศึกษา 

๔. สายวปัิสสนา 

๕. สายต่างประเทศ 

๖. สายการพฒันา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๒ 
 

สายการปกครอง 

คณะสงฆไ์ดจ้ดัให้มีการปกครองโดยจดัลาํดบัการปกครองตั�งแต่เจา้อาวาสจนถึงเจา้คณะ
ใหญ่หนต่าง ๆ ทาํหนา้ที4ดูแลจดัการพระภิกษุสามเณรในราชอาณาจกัรให้ศาสนาเจริญวฒันาสถาพร
สืบมา ทาํให้มีพระสงฆ์จาํพวกหนึ4 งเกิดขึ�นเพื4อทาํหน้าที4ปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรทั�งหลาย
เรียกวา่พระสังฆาธิการ เป็นเจา้คณะปกครอง ราชทินนามที4ตั�งตามบทบาทและหน้าที4ประเภทแรก
ไดแ้ก่สายปกครองซึ4 งก็คือราชทินนามที4พระราชทานแด่พระสงฆ์เหล่านี�  รูปแบบของราชทินนาม
ประเภทนี� คือ การใชห้น่วยคาํที4มีความหมายถึงการปกครองหมู่คณะ ประกอบดว้ยหน่วยคาํวา่ คณ, 
คณี, นายก, ปาโมกข,์ วาห, อธิบดี, ซึ4 งแปลวา่ ผูน้าํคณะ ผูเ้ป็นใหญ่ มาประกอบกบัคุณศพัทเ์ป็นราช
ทินนามสาํหรับพระราชทานพระสงฆส์ายปกครอง ดงัมีตวัอยา่งดงันี�  

 
ตารางที4 ๒๗ ตวัอยา่งราชทินนามสายปกครอง 

 

หน่วยคาํ ราชทินนาม 

คณ 

พระทกัษิณคณาธิกร, พระอุดรคณาภิรักษ,์ พระมหาคณานุศิษฏ,์ พระจุลคณานุ
ศาสน์, พระมหาคณิศร, พระจุลคณิศร, พระทกัษิณคณิศร,พระอุดรคณารักษ,์ 
พระสมุหวรคณิสรสิทธิการ, พระพนมคณาจารย,์ พระพิศาลคณานุกิจ,  
พระโพธารามคณารักษ,์ พระมหาพนมนครคณาจารย,์ พระวสุิทธิคณาภรณ์, พระ
สมณคณาจารย,์ พระสิริคณาภรณ์, พระสุทธิพงษค์ณาลยั, พระสุธรรมคณาจารย,์ 
พระสุธีคณาจารย,์ พระอวาจีคณานุสิชฌ,์ 

คณี 

พระราชธรรมคณี,พระราชมุกดาหารคณี, พระกาฬสินธ์ุธรรมคณี,  
พระโกสัยธรรมคณี, พระธรรมารามคณี, พระปฏิภาณธรรมคณี, พระปัญญาวธุ
ธรรมคณี, พระพิพฒัน์ธรรมคณี, พระไพโรจน์ธรรมคณี, พระวเิชียรธรรมคณี,  
พระวมิลธรรมคณี, พระวสุิทธิธรรมคณี, พระวีรชยัธรรมคณี, พระสกลธรรมคณี 

นายก 
พระมหานายก, พระจุลนายก, พระญาณนายก, พระธรรมจินดานายก,  
พระปทุมวรนายก, พระสวรรคว์รนายก, พระพุทธวถีินายก, พระมงคลนายก,  
พระมุนีนายก, พระรัชมงคลนายก, พระวสุิทธินายก,  

ปาโมกข ์ พระธรรมปาโมกข,์ พระปาโมกขมุ์นี 

วาห พระสังฆภารวาหมุนี 

อธิบดี พระวสุิทธาธิบดี, พระสุธรรมาธิบดี,พระสุเมธาธิบดี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๓ 
 

สายพระธรรมกถึก 

สําหรับราชทินนามที4พระราชทานแด่พระสงฆ์นกัเผยแพร่ เป็นนักเทศน์แสดงธรรมได้
ไพเราะจบัใจ มีปฏิภาณโวหารอนัน่าฟังเรียกวา่พระธรรมกถึกนี�  รูปแบบของราชทินนามประเภทนี�
จากการศึกษาพบวา่มีการนาํหน่วยคาํที4เกี4ยวเนื4องกบัการแสดงพระธรรมเทศนามาเป็นส่วนประกอบ
ซึ4 งได้แก่ หน่วคาํว่า นิเทศ, ปฎิภาณ, ประกาศ, พาที,ภาณ,ภาณี,วาท,วาที,วิภชั,สร,สุพจน,อุเทศ, 
อรรถรส ซึ4 งแปลวา่ ผูแ้สดง ประกาศ กล่าว จาํแนก แจกพระธรรม ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  

 
ตารางที4 ๒๘ ตวัอยา่งราชทินนามสายพระธรรมกถึก 
 

หน่วยคาํ ราชทินนาม 

นิเทศ 
พระราชธรรมนิเทศ, พระนิเทศธรรมวาที, พระนิเทศศาสนคุณ, พระวจิิตรธรรมนิเทศ, 
พระวธูิรธรรมนิเทศ, พระวบิูลธรรมนิเทศ, พระศรีธรรมนิเทศ, 

ปฎิภาณ 
พระราชปฏิภาณโกศล, พระราชปฏิภาณมุนี, พระราชปฏิภาณโสภณ,  
พระราชวจิิตรปฏิภาณ, 

ประกาศ พระพุทธพจนประกาศ 

พาที พระพิจิตรธรรมพาที, พระพิศาลธรรมพาที, 

ภาณ, ภาณี 
พระราชธรรมภาณี, พระธรรมภาณกว,ี พระธรรมภาณโกศล, พระธรรมภาณพิลาส, 
พระธรรมภาณโสภณ, พระพิศาลธรรมภาณี, พระพิศิษฏธ์รรมภาณ, พระวจิิตรธรรม
ภาณี, พระวทิิตธรรมภาณ, พระวบิูลธรรมภาณ, พระวมิลธรรมภาณ, พระสุธรรมภาณี,  

วาท, วาที 
พระราชธรรมวาที, พระชลธารธรรมวาที, พระพิบูลธรรมวาที, พระไพศาลธรรมวาที, 
พระไพศาลศีลวาท, พระสุขมุวาทเวที, พระวบิูลธรรมวาที, พระศรีพิพฒันธรรมวาที, 
พระโสภณธรรมวาที, 

วภิชั พระโกศลธรรมวิภชั 

สร พระสรญาณมุนี, พระสรภาณกว,ี พระสรภาณโกศ, พระสรภาณมุนี, 

สุพจน พระสุพจนมุนี 

อุเทศ พระศาสนุเทศาจารย ์

อรรถรส พระสุนทรอรรถรส 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๔ 
 

สายการศึกษา 

ในพระพุทธศาสนามีธุระ ๒ ประการคือ คนัถธุระและวิปัสสนาธุระ คนัถธุระได้แก่
การศึกษาเล่าเรียนในหลักธรรมคาํสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ราชทินนามในประเภทนี� จึง
เกี4ยวเนื4องดว้ยการศึกษาพระปริยติัธรรม หมายถึงพระสงฆ์ที4ไดศึ้กษาเล่าเรียนพระปริยติัธรรมอนั
เป็นอัตหิตประโยชน์ในส่วนเฉพาะตนและพระสงฆ์ผู ้มีส่วนช่วยเหลือดูแลให้ความอุปถัมภ์
การศึกษาพระปริยติัธรรมอนัเป็นปรหิตประโยชน์ รูปแบบของราชทินนามหมวดนี�ปรากฏวา่มีการ
ใชห้น่วยดงันี� คือ กว,ี โกศล, ญาณ, ธีร, ดิลก, บณัฑิต, ปริยติั, ปัญญา, มุนี, เมธา, เมธี, โมลี, เวที, ศรี,
สุธี, สุเมธ,อาจารย,์ เป็นตน้ ซึ4 งความหมายก็เกี4ยวกบัผูมี้ความรู้และผูมี้ปัญญาทั�งนั�น ดงัมีตวัอยา่งดงันี�  
 
ตารางที4 ๒๙ ตวัอยา่งราชทินนามสายการศึกษา 
 

หน่วยคาํ ราชทินนาม 

กว ี
พระธรรมกว,ี พระเทพกว,ี พระราชกว,ี พระกววีงศ,์ พระกววีรญาณ, พระปริยติักวี
, 

โกศล พระเทพโกศล, พระราชธรรมโกศล, พระปริยติัโกศล, พระปิฏกโกศล, 

ญาณ สมเด็จพระญาณวโรดม, พระอุดมญาณโมลี, พระธรรมฐิติญาณ, พระเทพญาณมุนี, 

ธีร สมเด็จพระมหาธีราจารย,์ พระราชธีราภรณ์, พระพิศาลธีรคุณ, พระศรีธีรพงษ,์ 

ดิลก พระธรรมดิลก, พระเทพดิลก, พระราชวชิรดิลก, พระศาสนดิลก, 

บณัฑิต พระธรรมบณัฑิต, พระเทพบณัฑิต, พระราชบณัฑิต, พระปริยติับณัฑิต, 

ปริยติั พระธรรมปริยติัโสภณ, พระเทพปริยติั, พระราชปริยติั, พระปริยติัธาดา, 

ปัญญา พระธรรมปัญญาบดี, พระเทพปัญญาสุธี,พระราชปัญญาภรณ์, พระปัญญารังสี, 

มุนี สมเด็จพระมหามุนีวงศ,์ พระพรหมมุนี, พระธรรมมุนี, พระเทพมุนี, พระราชมุนี, 

เมธา พระพรหมเมธาจารย,์ พระธรรมเมธาภรณ์, พระเทพเมธากร, พระราชเมธากร, 

เมธี พระพรหมเมธี, พระเทพเมธี, พระราชเมธี, พระเมธีกิตโยดม, พระเมธีชลธาร, 

โมลี พระพรหมโมลี, พระธรรมโมลี, พระเทพโมลี, พระราชโมลี, พระรัตนโมลี, 

เวที พระพรหมเวที, พระธรรมกิตติเวที, พระเทพเวที, พระราชเวที, พระเวทีวุฒิกร, 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๕ 
 

ตารางที4 ๒๙ (ต่อ) 
 

หน่วยคาํ ราชทินนาม 

ศรี พระศรีธรรมคุณาธาร, พระศรีธรรมาภรณ์, พระศรีวราภรณ์, พระศรีสักยวงศ,์ 

สุธี พระพรหมสุธี, พระธรรมสุธี, พระเทพสุธี, พระราชสุธี, พระสุธีรัตนาภรณ์, 

สุเมธ พระมหาสุเมธาจารย,์ พระสุเมธมุนี, พระราชสุเมธาภรณ์, พระสุเมธากรกว,ี 

อาจารย ์ สมเด็จพระพุฒาจารย,์ พระธรรมโกศาจารย,์ พระเทพวฒุาจารย,์ พระศีลธราจารย,์ 
  

อนึ4 งราชทินนามนหมวดนี� มีความหลากหลายมาก ยกตวัอยา่งคือ พระสงฆ์ผูเ้ป็นเปรียญ
ธรรม ๙ ประโยค นิยมใช้คาํตน้ราชทินนามว่า “ศรีและเมธี” และเปรียญเอก๕๙จะนิยมใช้คาํว่า สุธี 
เป็นตน้เป็นคาํขึ�นตน้ราชทินนาม อนึ4งหากเป็นเปรียญโท๖๐ นิยมใชค้าํวา่ สิริ เป็นคาํขึ�นตน้และมกัจะ
ใช้คาํว่า กวี เมธี สุธี เวที มุนี โมลี เป็นตน้ เป็นคาํลงทา้ย และหากเป็นผูที้4มีอุปการะแก่การศึกษา 
นิยมใชค้าํวา่ ปริยติั เป็นส่วนประกอบเป็นตน้ 

 
สายวปัิสสนา 

ธุระในพระพุทธศาสนาประเภทที4 ๒ ได้แก่วิปัสสนาธุระ ราชทินนามประเภทนี� จึง
เกี4ยวเนื4องดว้ยวิปัสสนาธุระ หมายถึง พระสงฆ์ผูเ้ป็นรัตตญัAู มีพรรษายุกาล มีคุณธรรมดา้นการ
เจริญวิปัสสนา เจริญพระกรรมฐานและสอนพระกรรมฐานแด่พุทธศาสนิกชน เรียกอย่างสามญัว่า 
เกจิอาจารย ์พระสงฆ์ผูมี้คุณวิเศษดา้นนี� มีความพิเศษแผกจากพระราชาคณะทั4วไปคือ พดัยศประจาํ
ตาํแหน่งจะเป็นพดัยศสีขาวลว้นตามชั�นต่าง ๆ หน่วยคาํที4ปรากฏว่านาํมาประกอบเป็นราชทินาม
ของพระราชาคณะประเภทนี� ได้แก่หน่วยคาํว่า  เถร, มงคล,ภาวนา,วิสุทธิ, ศีล,สังวร, ซึ4 งมีความ
หมายถึงคุณธรรมที4มีในภายในของท่านั4นเอง มีตวัอยา่งดงันี�  
 
 
 
 

                                                        
๕๙ ไดแ้ก่ผูส้อบไดเ้ปรียญธรรม ๗,๘,๙ ประโยค 
๖๐ ไดแ้ก่ผูส้อบไดเ้ปรียญธรรม ๔,๕,๖ ประโยค 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๖ 
 

ตารางที4 ๓๐ ตวัอยา่งราชทินนามสายวปัิสสนา 
 

หน่วยคาํ ราชทินนาม 

เถร 

พระราชพรหมเถร, พระคมัภีรญาณเถร, พระญาณวทิยาคมเถร, พระญาณวสุิทธิเถร, 
พระธรรมวิโรจนเถร, พระธรรมวหิารีเถร, พระธรรมสารเถร, พระบวรวริิยเถร,  
พระปัญญาคมัภีรเถร, พระปัญญาพิศาลเถร, พระปัญญาวิสารเถร, พระพุทธสารเถร, 
พระโพธิญาณเถร, พระโพธิญาณรังสีเถร, พระโพธิธรรมาจารยเ์ถร, 

ภาวนา 

พระราชภาวนามงคล, พระราชภาวนาวราจารย,์ พระราชภาวนาวกิรม, พระราชภาวนา
วมิล, พระราชภาวนาวสุิทธิ< , พระภาวนากิจโกศล, พระภาวนาโกศลเถร, พระภาวนา
ญาณวเิทศ, พระภาวนาญาณวมิลเถร, พระภาวนานุสิฐเถร, พระภาวนาปัญญาวสุิทธิ< , 
พระภาวนาพิศาลเถร, พระภาวนาโพธิคุณ, พระภาวนาภิรามเถร, พระภาวนาวเิทศ, 

มงคล 
พระเทพมงคลญาณ, , พระมงคลทิพยมุนี, พระมงคลเทพมุนี, พระมงคลเทพโมลี,  
พระมงคลราชมุนี, พระราชมงคล, พระราชมงคลญาณ, พระราชมงคลนายก, พระราช
มงคลบณัฑิต, พระราชมงคลมุนี, , พระราชมงคลรังษี, พระมงคลกิตติธาดา 

วสุิทธิ 
พระวสุิทธาธิบดี, พระวสุิทธิวงศาจารย,์ พระธรรมวสุิทธิกว,ีพระธรรมวสุิทธิมงคล, 
พระวสุิทธิคณาภรณ์, พระวสุิทธิญาณเถร, พระวสุิทธิญาณมุนี, พระวสุิทธิธรรมคณี, 

ศีล 
พระศีลขนัธโสภณ, พระศีลขนัธโสภิต, พระศีลคุณธราจารย,์ พระศีลคุณวสุิทธิ< ,  
พระศีลธราจารย,์ พระศีลมงคล, พระศีลวรคุณ, พระศีลวราลงัการ, พระศีลวตัรวมิล, 
พระศีลวสุิทธาจารย,์ พระศีลวสุิทธิดิลก, พระศีลวฒุาจารย,์ พระศีลสังวรคุณ,  

สังวร 
สมเด็จพระญาณสังวร, พระราชสังวรวสุิทธิ< , พระราชสังวรอุดม, พระราชสังวรวมิล, 
พระราชสังวราภิมณฑ,์ พระวิสุทธิสังวรเถร, พระโพธิสังวรเถร, พระสังวรวมิลเถร,  

 
สายการต่างประเทศ 

พระสงฆ์ที4มีส่วนสําคญัในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญไพศาลไปในไพรัช
ต่างประเทศนอกพระราชอาณาจกัรถือเป็นกาํลงัสําคญัอย่างมาก ราชทินนามที4จะพระราชทาน
สาํหรับพระสงฆผ์ูป้ฏิบติัศาสนกิจต่างประเทศเพื4อถวายกาํลงัใจเพิ4มพนูศรัทธาแก่บรรดาศิษยานุศิษย ์
จากการศึกษารูปแบบของราชทินนามประเภทนี�ปรากฏวา่มีลกัษณะทั4วไปคลา้ยราชทินนามประเภท
อื4นแต่ที4แตกต่างจากประเภทอื4นคือหน่วยคาํที4นาํมาใช้มีแค่คาํว่า “วิเทศ”ซึ4 งหมายถึงต่างประเทศ
เพียงหน่วยคาํเดียวเท่านั�น ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๗ 
 

ตารางที4 ๓๑ ตวัอยา่งราชทินนามสายต่างประเทศ 
 

หน่วยคาํ ราชทินนาม 

วเิทศ 

พระเทพสิทธิวเิทศ, พระราชธรรมวเิทศ, พระราชพุทธิวเิทศ, พระราชโพธิวิเทศ,     
พระราชมงคลวเิทศ, พระราชสิทธิวเิทศ, พระปัญญาธรรมวเิทศ, พระภาวนาญาณวเิทศ, 
พระภาวนาวิเทศ, พระวเิทศธรรมกว,ี พระวเิทศธรรมนาถ, พระวเิทศธรรมรังสี,  
พระวเิทศโพธิคุณ, พระวบิูลธรรมวเิทศ, พระสิริธรรมวเิทศ, 

 

สายการพฒันา 

พระสงฆ์จาํนวนหนึ4 งมีส่วนในการพฒันาประเทศชาติทั�งดา้นวตัถุและบุคลากรเรียกว่า
พระนกัพฒันา ถือวา่ท่านเหล่านั�นเป็นกาํลงัของแผน่ดินอีกอยา่งหนึ4ง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
ทรงมีสายพระเนตรอนัยาวไกลเล็งเห็นดงันั�นแล้วจึงทรงพระราชทานสมณศกัดิ< และราชทินนาม
สําหรับพระสงฆเ์หล่านี�  หน่วยคาํที4บ่งถึงคุณสมบติัของท่านคือ “พฒัน” , “วฒัน” และ “กิจ” ซึ4 งว่า
โดยความหมายแลว้ก็แปลวา่ผูพ้ฒันาและทาํกิจของคณะสงฆ ์ดงันี�  

 
ตารางที4 ๓๒ ตวัอยา่งราชทินนามสายพฒันา 
 

หน่วยคาํ ราชทินนาม 

พฒัน 

พระพิพฒัน์กิจจาภรณ์, พระพิพฒัน์กิจวธิาน, พระพิพฒัน์คณาภรณ์, พระพิพฒัน์ปัญญา
ภรณ์, พระพิพฒัน์วราภรณ์, พระพิพฒัน์วิริยาภรณ์, พระพิพฒัน์สังวรคุณ,   พระพิศาล
พฒันกิจ, พระพิศาลพฒันโสภณ, พระพิศาลพฒันาทร, พระพิศาลพฒัโนดม, พระพิศาล
พิพฒันพิธาน, พระราชพฒันโสภณ, พระราชพิพฒันโกศล, พระราชพิพฒันาภรณ์,  

วฒัน 

พระจิรธรรมาภิวฒัน์, พระพิพิธกิจจาภิวฒัน์, พระพิศาลมงคลวฒัน์,พระพุทธิวงศว์วิฒัน์, 
พระไพศาลสิริวฒัน์, พระวฒันญาณดิลก, พระวฒันมงคล, พระสิริวฒัน์วสุิทธิ, พระ
สิริวฒัน์เวที, พระสิริวฒันสุธี, พระสิริวฒัโนดม, พระราชสิริวฒัน์, พระราชสุวฒันา
ภรณ์, พระธรรมสิริวฒัน์,  

กิจ 
พระฐาปนกิจโกศล, พระธรรมกิจจานุการี, พระธรรรมกิจจโกศล, พระปรีชานวกิจ, 
พระพิจารณ์วิหารกิจ, พระพิพิธกิจจาภิวฒัน์, พระพิศาลวหิารกิจ, พระพิศาลศาสนกิจ, 
พระวมิลกิจจาภรณ์, พระวมิลกิจจารักษ,์ พระสุนทรกิจโกศล, 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๘ 
 

ตั�งเป็นกรณพีเิศษ 

ราชทินนามประเภทสุดทา้ยไดแ้ก่ราชทินนามที4ตั�งเป็นกรณีพิเศษมีทั�งพิเศษเฉพาะกลุ่ม 
เฉพาะบุคคล เฉพาะโอกาส นอกจากที4ไดก้ล่าวมาแลว้ในทุกประเภทซึ4งแบ่งออกได ้๔ ประการคือ 

๑. พระสงฆผ์ูเ้ป็นพระราชวงศ ์

๒. พระสงฆที์4เป็นเชื�อสายมอญรามญั 

๓. พิเศษเฉาะบางรูป 

๔. วโรกาสพิเศษ 

พระสงฆ์ผู้เป็นพระราชวงศ์ 

ประเทศไทยแต่โบราณเมื4อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในอาณาจกัรไทย จึงมีธรรมเนียม
วา่ลูกผูช้ายนั�นหากจะถือวา่เป็นคนอยา่งสมบูรณ์ตอ้งผา่นการบวชเรียนเสียก่อนจึงจะถือว่าเป็นคน
อยา่งสมบูรณ์ ดงันั�นผูช้ายไทยจึงพากนับวชเพื4อตอบแทนพระคุณบุพการีและเพื4อศึกษาเล่าเรียนขดั
เกลาตวัเอง จึงเกิดเป็นประเพณีสืบเนื4องกนัมาจนปัจจุบนั ขอ้นี� ทาํกนัตั�งแต่ราษฎรจนถึงพระเจา้
แผ่นดินดงัปรากฏว่ามีเจา้นายพระราชวงศ์หลายพระองค์ทรงผนวชในพระพุทธศาสนา นั4นไม่ใช่
เหตุที4จะกล่าวดว้ยเพราะทรงผนวชแลว้ก็ทรงลาผนวชเพื4อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่ในราชกิจดา้นต่าง ๆ แต่ที4น่าอศัจรรยแ์ละน่าสรรเสริญยิ4งคือมีเจา้นายบางพระองค์ทรงมี
พระอจลศรัทธาไม่หว ั4นไหวไม่ไดท้รงลาผนวชแต่ทรงครองสมณเพศบาํเพญ็สมณธรรมต่อไปตราบ
เท่าพระชนมายุ ไม่ไดท้รงมีพระอาลยัในราชสมบติัอนัเป็นโลกียวิสัยแต่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ
ไม่ไดค้าํนึงถึงความสุขสบายในความเป็นเจา้นายพระราชวงศ์ทรงมุ่งตรงต่อพระนิพพานเป็นที4ตั�ง 
ความทราบถึงใตฝ่้าละอองธุลีพระบาททรงมีพระราชดาํริจะยกยอ่งพระราชวงศใ์ห้ยิ4งขึ�นไปจึงทรง
พระราชทานสมณศกัดิ< เป็นกรณีพิเศษใหแ้ด่พระราชวงศพ์ระองคน์ั�น 

ในพระราชวงศจ์กัรีเจา้นายผูท้รงผนวชแลว้ไดรั้บพระราชทานสมณศกัดิ< เป็นพระองคแ์รก
ไดแ้ก่ พระเจา้ลูกยาเธอ พระองคเ์จา้วาสุกรี พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชอนัประสูติแต่เจา้จอมมารดาจุย้ ทรงผนวชตั�งแต่ทรงพระเยาวเ์ป็นสามเณรจนเป็นพระภิกษุ 
ในปีพุทธศกัราช ๒๓๕๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั พระบรมเชษฐาธิราช ทรงตั�ง
เป็นพระราชาคณะแต่ยงัไม่มีราชทินนามเป็นอยา่งหนึ4งอยา่งใด   

การที4พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั ทรงตั�งพระเจา้น้องยาเธอ พระองค์เจา้
วาสุกรี เป็นพระราชาคณะนั�น เป็นการเริ4มธรรมเนียมอย่างใหม่ขึ�นในทางการปกครองคณะสงฆ ์
กล่าวคือ เจ้านายทรงรับสมณศักดิ<  นับเป็นเหตุการณ์สําคัญครั� งหนึ4 งในคณะสงฆ์ไทย เพราะ
ก่อใหเ้กิดผลดีตามมาในภายหลงัแก่คณะสงฆแ์ละชาติบา้นเมือง เป็นอเนกประการ แต่ก่อนยอ้นไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๙ 
 

จนถึงสมยักรุงศรีอยธุยา ไม่เคยปรากฏวา่มีเจา้นายที4ทรงผนวชแลว้ไดรั้บพระราชทานสมณศกัดิ< หรือ
มีตาํแหน่งหน้าที4ทางการคณะสงฆ์เลย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงริเริ4 ม
ประเพณีนี� ขึ�นเป็นครั� งแรกและสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเป็นเจา้นายพระองค์แรกที4
ไดรั้บแต่งตั�งใหด้าํรงสมณศกัดิ< และดาํรงตาํแหน่งทางการคณะสงฆ ์นบัแต่นั�นมาเจา้นายที4ทรงผนวช
อยูก่็ไดรั้บพระราชทานสมณศกัดิ< และดาํรงตาํแหน่งหน้าที4ทางการคณะสงฆที์4สําคญัๆ ต่อเนื4องกนั
มาเป็นจาํนวนมากจะเห็นไดว้า่ ประเพณีตั�งเจา้นายใหด้าํรงสมณศกัดิ< ในคณะสงฆน์ั�น ก่อให้เกิดผลดี
แก่พระศาสนาและชาติบา้นเมืองหลายประการ กล่าวคือ ประการแรกเป็นทางให้เจา้นายทรงนิยมใน
การทรงผนวชอยู่นานๆ มากขึ�น เพราะมีโอกาสที4จะทรงบาํเพญ็ประโยชน์แก่พระศาสนาและชาติ
บา้นเมืองในทางที4ทรงพระปรีชาสามารถไดอ้ยา่ง กวา้งขวาง ประการที4สอง เป็นทางนาํบุคลากรที4มี
คุณภาพเขา้มาสู่วงการพระศาสนาและคณะสงฆ์ ทาํให้วงการพระศาสนาและคณะสงฆ์มีโอกาส
พฒันาใหเ้จริญกา้วหนา้ไดร้วดเร็วและกวา้งขวางยิ4งขึ�น เพราะเจา้นายยอ่มทรงไวซึ้4 งพระชาติวุฒิและ
พระคุณวุฒิที4ทรงได้รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดีจากราชสกุล เมื4อเข้ามาทรงผนวชอยู่ใน
พระพุทธศาสนา ยอ่มเป็นบุคลากรที4มีคุณภาพของพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดการสร้างสรรคสิ์4งอนั
เป็นคุณประโยชน์แก่พระศาสนาและชาติบา้นเมืองเป็นอเนกประการ ประการสุดทา้ย เอื�ออาํนวยต่อ
ความสําเร็จในการดาํเนินกิจการทางพระศาสนาและคณะสงฆ ์เพราะเจา้นายย่อมเป็นที4เคารพและ
ศรัทธาของประชาชน ฉะนั�นกิจการในทางพระศาสนาและคณะสงฆ์ที4ดาํริและดาํเนินการโดยมี
เจา้นายทรงเป็นผูน้าํยอ่มเป็นที4ศรัทธาและไวว้างใจของคนทั4วไป จึงไม่เป็นการยากที4จะกระทาํการ
นั� นๆ ให้บรรลุ เป้าหมายหรือประสบความสํา เ ร็จ  ดัง เ ป็นที4ปรากฏในประวัติการณ์ของ
พระพุทธศาสนาและคณะสงฆข์องไทยตลอดมา 

ภายหลงัมีการพระราชทานสมณศกัดิ< แด่เจา้นายพระราชวงศ์หลายพระองค์ แต่ก็ยงัไม่
ปรากฏมีราชทินนาม แม้ในคราวที4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวช 
พระบาทสมเด็จพระนั4งเกลา้เจา้อยูห่วัพระราชทานสมณศกัดิ< เสมอเจา้คณะรองถวายแต่ก็ไม่ปรากฏ
ว่ามีราชทินนาม ราชทินนามของเจ้านายผู ้เป็นพระราชวงศ์ปรากฏมีครั� งแรกในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัในปีพุทธศกัราช ๒๓๙๔ ในคราวนั�นทรงตั�งพระราชาคณะที4
เป็นพระราชวงศ ์๒ พระองค ์และพระราชทานราชทินนามถวายดว้ยคือ หม่อมเจา้พระรอง ป.๙ วดั
ราชบุรณะเป็น หม่อมเจา้พระญาณวราภรณ์และหม่อมเจา้ศร วดัชนะสงคราม เป็น หม่อมเจา้พระ
ศีลวราลงัการ  

ภายหลงัจากนั�นพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่จึงทรงพระราชทานราชทินนามอนั
เป็นของเฉพาะพระราชวงศ์ไวอ้ย่างไพเราะคลอ้งจองกนัทั�งหมด และตั�งใหม่ต่อมาจนถึงรัชกาล
ปัจจุบนัปรากฏวา่มีราชทินนามสาํหรับพระราชวงศ ์จาํนวน ๒๐ ชื4อดงันี�  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๐ 
 

๑. พระศีลวราลงัการ 

พระนามเดิม หม่อมเจา้สอน ในสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้าลา กรมหลวงจกัรเจษฎา 

ทรงเป็นตน้ราชสกุล เจษฎางกูร ประสูติ พ.ศ.๒๗๒๑ ในสมยักรุงธนบุรี ทรงผนวชอยู่วดัชนะ-

สงคราม รัชกาลที4 ๔ ทรงตั�งเป็นพระราชาคณะ ในปี พ.ศ.๒๓๙๔ 

๒. พระญาณวราภรณ์ 

พระนามเดิม หม่อมเจา้รอง ป.ธ.๙ ในพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้สุริยวงศ ์กรมหลวง

พิเศษศรีสวสัดิสุขวฒันวไิชย ประสูติ พ.ศ.๒๓๕๙ ทรงผนวชอยูว่ดัราชบูรณะ ทรงเป็นเปรียญธรรม 

๙ ประโยคใน พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระนั4งเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที4 ๓ ทรงตั�งเป็นพระราชา-

คณะแต่ไม่มีราชทินนาม รัชกาลที4 ๔ จึงพระราชทานราชทินนามในปี พ.ศ. ๒๓๙๔ คราวเดียวกบั

พระศีลวราลงัการวา่ พระญาณวราภรณ์  

๓. พระสังวรประสาธน์ 

พระนามเดิม หม่อมเจา้เล็ก ในพระสัมพนัธวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ปาน กรมหมื4นนราเทเวศร์ 

ตน้ราชสกุล ปาลกวงศ์ประสูติ พ.ศ. ๒๓๔๕ ทรงผนวชอยู่วดัอมัรินทราราม รัชกาลที4 ๔ ตั�งเป็น

พระราชาคณะในปี พ.ศ. ๒๓๙๘ 

๔. พระพุทธบาทปิลนัธน์ 

พระนามเดิม หม่อมเจา้ทดั ป.ธ.๗ ในพระสัมพนัธวงศ์เธอ พระองค์เจา้แตง กรมหลวง

เสนียบ์ริรักษ ์ตน้ราชสกุล เสนียว์งศ ์ประสูติ พ.ศ. ๒๓๖๕ ทรงผนวชอยูว่ดัระฆงัโฆสิตาราม รัชกาล

ที4 ๔ ตั�งเป็นพระราชาคณะในปี พ.ศ. ๒๔๐๗ ภายหลงัไดย้า้ยมาประทบัอยู่วดัพระเชตุพนวิมลมงั-

คลารามและไดรั้บสถาปนาเป็น สมเด็จพระพุฒาจารย ์

๕. พระธรรมุณหิศธาดา 

พระนามเดิม หม่อมเจา้สีขเรศ วุฒฺฑิสฺสโร ป.ธ.๔ ในพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โต 

กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์ ตน้ราชสกุล มหากุล ประสูติ พ.ศ.๒๓๘๑ ทรงผนวชอยูว่ดับวรนิเวศ-

วหิาร รัชกาลที4 ๔ ตั�งเป็นพระราชาคณะในปี พ.ศ.๒๔๐๗ 

๖. พระอรุณนิภาคุณากร 

พระนามเดิม หม่อมเจา้กระจ่าง อรุโณ ป.ธ.๕ ในพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ลดาวลัย ์  

กรมหมื4นภูมินทรภกัดี ตน้ราชสกุลลดาวลัย ์ประสูติ พ.ศ.๒๓๘๕ ทรงเป็นพระเชษฐาในพระอรรค-

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๑ 
 

ชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจา้เสาวภาคนารีรัตน์ และ 

พระวมิาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ทรงผนวชอยูว่ดัโสมนสัวิหาร รัชกาลที4 

๕ ทรงตั�งเป็นพระราชาคณะแล้วโปรดให้อาราธนามาครองวดัราชบพิธฯในปี พ.ศ. ๒๔๑๓ และ

ทรงโปรดสถาปนาเป็นพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้พระอรุณนิภาคุณากร เมื4อ พ.ศ. 2430 

๗. พระสถาพรพิริยพรต 

พระนามเดิม หม่อมเจา้ภุชงค์ สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๕ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

ชมพนุูท กรมขนุเจริญผลพลูสวสัดิ<  ทรงเป็นตน้ราชสกุล ชมพนุูท ประสูติปี พ.ศ. ๒๔๐๒ ทรงผนวช

อยู่ว ัดราชบพิธฯ รัชกาลที4  ๕ ทรงตั� งเป็นพระราชาคณะในปีพ.ศ.๒๔๓๐ในราชทินนามว่า  

พระสถาพรพิริยพรต และได้รับพระราชทานเลื4อนสมณศกัดิ< เรื4 อยมา ในปีพ.ศ. ๒๔๕๓ ได้รับ

สถาปนาพระอิสริยยศเป็น พระวรวงศเ์ธอ กรมหมื4นชินวรสิริวฒัน์ ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้ ฯ ทรงไดรั้บการสถาปนาขึ�นเป็นสมเด็จพระสังฆราช มีพระนามวา่ พระเจา้วรวงศ์เธอ 

กรมหมื4นชินวรสิริวฒัน์ สมเด็จพระสังฆราชเจา้ เมื4อปีพ.ศ. ๒๔๖๔ ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช

พระองคที์4  ๑๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

๘. พระศรีสุคตคตัยานุวตัร 

พระนามเดิม หม่อมเจา้พร้อม  ธมฺมรตโน ป.ธ.๗ ในในพระเจา้บรมวงศ์เธอ พระองค์เจา้

ลดาวลัย ์  กรมหมื4นภูมินทรภกัดี ตน้ราชสกุลลดาวลัย ์ประสูติ พ.ศ.๒๔๑๒ ทรงเป็นพระอนุชาใน

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้พระอรุณนิภาคุณากร (หม่อมเจา้กระจ่าง อรุโณ ) พระอรรคชายาเธอ 

พระองคเ์จา้อุบลรัตนนารีนาค พระอรรคชายาเธอ พระองคเ์จา้เสาวภาคนารีรัตน์ และพระวิมาดาเธอ 

กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ทรงผนวชอยู่วดัราชบพิธฯ รัชกาลที4 ๕ ทรงตั�งเป็น

พระราชาคณะและโปรดใหอ้าราธนามาครองวดัเทพศิรินทราวาส เมื4อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ภายหลงัทรง

ทูลลาผนวช ปี พ.ศ. ๒๔๔๑ 

๙. พระราชพงษประฏิพทัธ 

นามเดิม หม่อมราชวงศ์โล้น  าณวโร ป.ธ.๕ บุตรของหม่อมเจา้เนตร กล้วยไม ้เกิดเมื4อ 

พ.ศ.๒๓๘๔ อุปสมบทอยู ่วดัโสมนสัวหิาร รัชกาลที4 ๕ ทรงตั�งเป็นพระราชาคณะปี พ.ศ. ๒๔๒๘ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๒ 
 

๑๐. พระราชานุพทัธมุนี 

นามเดิมหม่อมราชวงศ์ เจริญ  าณฉนฺโท ป.ธ.๕ บุตรของหม่อมเจา้ถึง อิศรางกูร เกิดเมื4อ 

พ.ศ. ๒๔๐๐ อุปสมบทอยูว่ดัระฆงัโฆสิตาราม รัชกาลที4 ๕ ทรงตั�งเป็นพระราชาคณะและโปรดให้

อาราธนาไปครองวดัโมลีโลกยาราม เมื4อปีพ.ศ. ๒๔๓๐ ไดรั้บพระราชทานเลื4อนสมณศกัดิ< เรื4อยมา

ในปีพ.ศ. ๒๔๖๔ ไดรั้บสถาปนาขึ�นเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์

๑๑. พระราชพนัธุประพทัธ์ 

นามเดิม หม่อมราชวงศ์วอน บุตรของหม่อมเจ้าเถร เจษฎางกูร เกิดปีพ.ศ. ๒๓๗๑ 

อุปสมบทอยูว่ดัสังเวศวศิยาราม  รัชกาลที4 ๕ ทรงตั�งเป็นพระราชาคณะ ปีพ.ศ. ๒๔๒๙ 

๑๒. พระประภากรบวรสุทธิวงศ ์

พระนามเดิมหม่อมเจา้ประภากร ปภากโร ป.ธ.๕ ในสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้า

มหามาลา กรมพระยาบาํราบปรปักษ์ ตน้ราชสกุล มาลากุล ประสูติ พ.ศ. ๒๓๙๘ ทรงผนวชอยู ่ 

วดับวรนิเวศวิหาร รัชกาลที4 ๕ ทรงตั�งเป็นพระราชาคณะ ปีพ.ศ. ๒๔๒๔ ภายหลงัทรงทุลลาผนวช 

เมื4อปีพ.ศ. ๒๔๓๐ 

๑๓. พระมงคลดิสวฒัน์  

นามเดิม หม่อมราชวงศพ์ร้อมวฒิุดิส สทฺธาธิโก (ดิสกุล)ไดรั้บพระราชทานสมณศกัดิ< เป็น

พระราชาคณะในปี ๒๕๔๒ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๔๒ 

๑๔. พระบวรสุทธิวงศ ์

นามเดิม หม่อมหลวงคิวปิด ปิยวิโรจโน (จรูญโรจน์)ป.ธ.๖ ไดรั้บพระราชทานสมณศกัดิ<

เป็นพระราชาคณะในปี ๒๕๔๒ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธนัวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๔๒ 

๑๕. สมเด็จพระวชิรญาณวงศ ์

พระนามเดิม หม่อมราชวงศ์ชื4น นพวงศ์ เป็นโอรสในหม่อมเจา้ถนอม นพวงศ์ ประสูติ 
พ.ศ. ๒๔๑๕  สอบได้เปรียญ ๗ ประโยค. เมื4อปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้รับพระราชทานสมศกัดิ< เป็น
พระราชาคณะที4 พระสุคุณคณาภรณ์  พ.ศ. ๒๔๗๑ ไดรั้บสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะในพระ
ราชทินนามว่า สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ภายหลังได้รับการสถาปนาสมณศกัดิ< ขึ� นเป็นสมเด็จ
พระสังฆราชเจา้ เมื4อ พ.ศ. ๒๔๘๘ ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล พระองค์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๓ 
 

ทรงเป็นพระราชอุปัชฌาจารยพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลปัจจุบนั เมื4อเสด็จออกทรงผนวช 
เมื4อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ภายหลงัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรด ให้
สถาปนาพระอิสริยยศขึ� นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรม พร้อมจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จ
พระสังฆราชเจา้  กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ นบัเป็นพระราชวงศช์ั�นหม่อมราชวงศพ์ระองค์เดียวใน
กรุงรัตนโกสินทร์ที4ไดท้รงกรม ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองคที์4 ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

๑๖. สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

พระนามเดิม พระเจา้ลูกยาเธอ พระองคเ์จา้วาสุกรี เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ  
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและเจา้จอมมารดาจุย้ (ต่อมาไดเ้ลื4อนเป็นทา้วทรงกนัดาล)  ประสูติ ปี พ.ศ. 
๒๓๓๓ ทรงผนวชอยู่วดัพระเชตุพนฯ เมื4อ พ.ศ.๒๓๕๗ ทรงผนวชเป็นภิกษุได้ ๓ พรรษา ใน
ระหว่างพรรษาที4 ๓ นั�น สมเด็จพระพนรัต เจา้อาวาสวดัพระเชตุพนฯ มรณภาพ ครั� นออกพรรษา
แล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จฯ ไปถวายผา้พระกฐิน จึงทรงตั� งให้เป็น
พระราชาคณะ แต่ยงัไม่มีราชทินนามและใหค้รองพระกฐิน พร้อมทั�งโปรดใหค้รองวดัพระเชตุพนฯ 
ในวนันั�น ต่อมาก็ทรงสถาปนาเป็น กรมหมื4นนุชิตชิโนรส ศรีสุคตขติัยวงศ์ ทรงสมณศกัดิ< เสมอ
พระราชาคณะสามญั ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนั4งเกลา้เจา้อยู่หวั ไดท้รงสถาปนากรมหมื4นนุ
ชิตชิโนรส ให้ดาํรงสมณศกัดิ< เสมอเจา้คณะรองและทรงตั�งเป็นเจา้คณะกลาง ในปีพ.ศ. ๒๓๙๔ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั โปรดให้เลื4อนเป็น กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ทรง
สมณศกัดิ< เป็นพระมหาสังฆปริณายก ทั4วพระราชอาณาเขต  ภายหลงัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาํริว่า การเรียกพระนามพระบรมราชวงศ์ซึ4 ง ดาํรงสมณศกัดิ< เป็นพระ
ประมุขแห่งสังฆมณฑลแต่เดิมนั�นเรียกตามพระอิสริยยศแห่ง พระบรมราชวงศ ์ไม่ไดเ้รียกตามสมณ
ศกัดิ< ของพระประมุขแห่งสังฆมณฑล จึงเปลี4ยนคาํนาํพระนามเป็น สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองคที์4 ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

๑๗. สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปวเรศวริิยาลงกรณ์ 

พระนามเดิม พระองค์เจา้ฤกษ์ ปAฺญาอคฺโค เป็นพระโอรสใน สมเด็จพระบวรราชเจา้ 
มหาเสนานุรักษ์และเจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก ประสูติเมื4อปี พ.ศ. ๒๓๕๒  ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระนั4งเกลา้เจา้อยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดให้ดาํรงสมณศกัดิ< ที4พระราชาคณะ ในปี 
๒๓๙๒โดยมีสมณศกัดิ< เสมอพระราชาคณะสามญั ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๓๙๔ พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ�นเป็นพระองคเ์จา้ต่างกรม มีพระนามวา่ พระเจา้ว
รวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ฤกษ ์กรมหมื4นบวรรังษีสุริยพนัธ์ุ เสด็จสถิต ณ วดับวรนิเวศวิหาร ทรงเป็นเจา้
คณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย นบัว่าทรงเป็นเจา้คณะใหญ่คณะธรรมยุติพระองค์แรก เมื4อปี พ.ศ. 
๒๔๑๖ พระองคท์รงเป็นพระราชอุปัธยาจารยข์อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซึ4 งใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๔ 
 

ปีเดียวกนันี�  ทรงไดรั้บพระกรุณาโปรดเลื4อนพระอิสริยยศขึ�นเป็น พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระปว
เรศวริยาลงกรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ั�งพระราชพิธีมหาสมณุตามา-
ภิเษกเลื4อนพระอิสริยยศขึ�นเป็น พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ์ ภายหลงั
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงเปลี4ยนคาํนาํพระนามเป็น  สมเด็จพระมหาสมณเจา้ 
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองคที์4 ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

๑๘. สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระวชิรญาณวโรรส 

พระนามเดิม พระเจา้ลูกยาเธอ พระองค์เจา้มนุษยนาคมานพ ป.ธ.๕ ทรงเป็นพระราช
โอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและเจา้จอมมารดาแพ ประสูติปี พ.ศ. ๒๔๓๐ ทรง
ผนวชอยู่วดับวรนิเวศวิหาร จากนั�นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวทรงสถาปนาพระ
อิสริยยศเป็น พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหมื4นวชิรญาณวโรรส ในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ ไดเ้ลื4อนสมณศกัดิ<
เป็นสมเด็จพระราชาคณะ เจา้คณะใหญ่ธรรมยุติ เมื4อปี พ.ศ. ๒๔๓๖ พระองคไ์ดเ้ลื4อนพระอิสริยยศ
เป็น พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงวชิรญาณวโรรส เมื4อปี พ.ศ. ๒๔๔๙ และเมื4อปี พ.ศ. ๒๔๕๓ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงพระกรุณาโปรดให้เลื4อนพระอิสริยยศจากกรมหลวง
ขึ� นเป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หลังจากนั�นได้เปลี4ยนคาํนํา  
พระนามเป็น สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช
พระองคที์4 ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  

๑๙. สมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ 

พระนามเดิม หม่อมเจา้ภุชงค ์ สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๕ รัชกาลที4 ๕ ทรงตั�งเป็นพระราชาคณะ

ในปี ๒๔๓๖ มีราชทินนามวา่ พระสถาพรพิริยพรต และไดรั้บพระราชทานเลื4อนสมณศกัดิ< เรื4อยมา 

ไดรั้บสถาปนาพระอิสริยยศเป็น พระวรวงศเ์ธอ กรมหมื4นชินวรสิริวฒัน์  รัชกาลที4 ๖ ทรงไดรั้บการ

สถาปนาขึ� นเป็นสมเด็จพระสังฆราช มีพระนามว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื4นชินวรสิริวฒัน์ 

สมเด็จพระสังฆราชเจา้ ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองคที์4  ๑๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

๒๐. สมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์

พระนามเดิม หม่อมราชวงศชื์4น นพวงศ ์ไดรั้บสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะในพระ
ราชทินนามว่า สมเด็จพระวชิรญาณวงศ ์ ไดรั้บการสถาปนาสมณศกัดิ< ขึ�นเป็นสมเด็จพระสังฆราช
เจา้ ในราชทินนามวา่ สมเด็จพระสังฆราชเจา้  กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์ ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช
องคที์4 ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๕ 
 

พระสงฆ์ที�เป็นเชื�อสายรามัญ 

ชาวไทยและชาวมอญรามญัมีความสนิทชิดเชื�อกนัมานานดงัปรากฏวา่มีชาวมอญมาช่วย
ราชการสงครามตั�งแต่ครั� งกรุงเก่าในรัชสมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพงศาวดารหลายฉบบัได้
กล่าวถึงสัมพนัธไมตรีของไทยกบัชาวรามญัไวพ้อสมควรทาํให้มีการไปมาหาสู่กนัอยูเ่นือง ๆ รวม
ไปถึงพระสงฆ์ที4เป็นชาวรามญัด้วย ทาํให้เกิดมีชุมชนและวดัชาวรามญัในประเทศไทยขึ�น จนมี
คณะสงฆฝ่์ายรามญันิกายซึ4 งมีการปกครองเป็นคณะหนึ4งซึ4 งจะขอกล่าวประวติัพระสงฆค์ณะรามญั
นิกายโดยสังเขปดงันี�  
 

รามัญนิกายสมัยกรุงสุโขทัย 

จากหลกัฐานในพงศาวดารและตาํนานต่าง ๆ ของไทย เช่น ชินกาลมาลีปกรณ์ ตาํนานมูล
ศาสนา ศาสนวงศ ์เป็นตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ไทยไดรั้บพุทธศาสนามาจากลงักาโดยผา่นมอญที4เรียกวา่ 
"รามญันิกาย" เขา้มาเผยแพร่ตั�งแต่สมยักรุงสุโขทยั บางครั� งพระภิกษุชาวไทยไดเ้ดินทางไปยงัรามญั
ประเทศ๖๑ บวชแปลงใหม่ตามลทัธิวิธีของรามญั แลว้อยู่เรียนพระธรรมวินัยในประเทศนั�น จนมี
ความรู้ความสามารถแลว้จึงกลบัมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามอย่างลทัธิรามญั ในประเทศไทย 
บางครั� งพระมหากษตัริยไ์ทยก็ส่งราชทูตออกไปยงัรามญัประเทศ แลว้ขอบวชอีกครั� งหนึ4งในสํานกั
ของพระอุทุมพรมหาสามีและไดอ้ยูศึ่กษาเล่า เรียนพระธรรมวินยัที4นั4น ต่อมาพระมหาสามีอุทุมพร
ไดส่้งพระสุมนเถระให้แก่พระเจา้ธรรมราชาแห่งกรุง สุโขทยัตามที4พระองคท์รงขอเพื4อไปทาํสังฆ
กรรมทุกอย่างในกรุงสุโขทยั เมื4อมาถึงสุโขทยัแลว้ไดท้าํการผูกพทัธสีมาและให้การอุปสมบทแก่
พระสงฆที์4 สุโขทยัตามแบบรามญันิกาย๖๒ 

 
รามัญนิกายสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ตามตาํนานมูลศาสนา ปรากฏวา่พุทธศาสนาแบบรามญันิกายไดเ้ขา้มาประดิษฐาน ในกรุง
ศรีอยุธยาเป็นครั� งแรกในรัชสมยัของสมเด็จพระรามาธิบดีที4 ๑  กล่าวคือ หลงัจากที4พระสุมนเถระ
เขา้มาอยู่สุโขทยัไดร้ะยะหนึ4 งแลว้ไดก้ลบัไปยงัรามญั ประเทศอีก และไดน้าํพระภิกษุชาวสุโขทยั
จาํนวน ๘ รูปไปบวชใหม่และอยู่เรียนพระพุทธศาสนาที4รามญัประเทศ เมื4อกลบัมาถึงกรุงสุโขทยั
แลว้ พระสงฆ์ทั�ง ๘ รูปไดแ้ยกยา้ยการเผยแผ่พุทธศาสนาแบบรามญันิกาย หนึ4 งในจาํนวนนั�น คือ 

                                                        
๖๑ คือประเทศพม่าในปัจจุบนั 
๖๒ สุภรณ์   โอเจริญ, มอญในประเทศไทย, มูลนิธิโครงการตาํราสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์,

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), ๑๖๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๖ 
 

พระปิยทสัสีเถระ ก็ไดน้าํเอาพระพุทธศาสนาแบบรามญันิกายมาประดิษฐานในกรุงศรีอยุธยานี�  
นบัวา่เป็นครั� งแรกที4พระพุทธศาสนาแบบรามญันิกายมาสู่กรุงศรีอยธุยา 

ต่อมาในรัชสมยัของสมเด็จพระมหาธรรมราชา ปรากฏวา่มีพระเถระชาวมอญเขา้มาสู่กรุง
ศรีอยธุยา และไดรั้บแต่งตั�งไวใ้นตาํแหน่งสาํคญัอีกครั� งหนึ4ง กล่าวคือ พระมหาเถรคนัฉ่อง ซึ4 งเป็นผู ้
แจง้ข่าวใหพ้ระนเรศวรทรงทราบวา่ พระเจา้หงสาวดีคิดประทุษร้ายต่อพระองค ์สมเด็จพระนเรศวร
ทรงทราบความแลว้ จึงตรัสแก่พระมหาเถรคนัฉ่องวา่ พระผูเ้ป็นเจา้เมตตาบอกเหตุการณ์แก่ขา้พเจา้
ทั� งนี� พระคุณนั� นหาที4สิ�น สุดมิได้ อันพระผูเ้ป็นเจ้าจะอยู่ในเมืองมอญนี�  พระเจ้าหงสาวดีแจ้ง 
อนัตรายก็จะมีเป็นมั4นคง ขา้พเจา้จะนาํพระผูเ้ป็นเจา้ กบัพระยาเกียรติ<  พระยาราม และญาติโยมทั�ง
ปวงลงไปอยู่ ณ กรุงเทพมหานครศรีอยุธยา จะไดก้ระทาํปฏิการสนองคุณพระผูเ้ป็นเจา้ และปลูก
เลี� ยงพระยาเกียรติ<  พระยารามดว้ย พระมหาเถรคนัฉ่องกบัพระยาทั�งสองก็ยินยอมพร้อมดว้ยพระ
ราชบริพารจึงเสด็จพยุหยาตราทพัออกจากเมืองแครง พระมหาเถรคนัฉ่องกบัพระยาทั�งสองและ
ญาติโยมก็มาโดยเสด็จ แลว้จึงโปรดให้พระมหาเถรคนัฉ่องอยูว่ดัมหาธาตุ เป็นสมเด็จพระอริยวงศ
ญาณปริยติัวราสังฆราชาธิบดี ศรีสมณุตมาปริณายกติปิฏกธราจารย ์สฤษติขติัยสารสุนทร มหาคณฤ
ศรอุดรวามคณสังฆารามคามวาสี สถิตอยู ่ณ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ วรวหิาร  

จากการที4พระมหาเถรคนัฉ่องตามเสด็จสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเขา้มาอยู่ในกรุง ศรี
อยุธยาครั� งนั�น คงมิไดม้าแต่เพียงท่านรูปเดียว คงจะมีพระภิกษุสามเณรรามญัที4เป็นศิษยข์องท่าน
ติดตามเขา้มาดว้ยเป็นจาํนวนมาก จนถึงกบัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงตั�งให้พระมหาเถรคนั
ฉ่องเป็นเจา้คณะสงฆร์ามญั เพื4อปกครองวา่กล่าวกนัเอง พระสงฆร์ามญัเหล่านี� คงไดเ้ผยแผ่ลทัธิวิธี
พระพุทธศาสนาแบบรามญัแก่ชาวกรุง ศรีอยุธยาทั4วไปตามสามารถ และต่อมาก็ไดเ้ผยแผไ่ปยงัหัว
เมืองใกลเ้คียงต่าง ๆ อีกหลายเมือง เพราะในบญัชีรายชื4อเจา้คณะเมืองในหวัเมืองปักษใ์ต ้ที4ขึ�นคณะ
คามวาสีฝ่ายขวาครั� งกรุงเก่า มีรายชื4อพระครูเจา้คณะเมืองฝ่ายรามญัปรากฏอยู่หลายชื4อ คือ พระครู
รามญัญาธิบดี พระครูอินทมุนี ประจาํเมืองกาญจนบุรี พระครูอินทเขมา ประจาํเมืองราชบุรี เป็นตน้ 

ในบญัชีรายชื4อพระราชาคณะในกรุงนอกกรุง ครั� งกรุงเก่ามีรายชื4อพระราชาคณะฝ่าย
รามญับางชื4อปรากฏอยู ่คือ พระไตรสรณธชั วดัจอมปุ ขึ�นคณะซา้ย องคห์นึ4ง พระอริยธชั วดัจงกรม 
ขึ�นคณะขวา องคห์นึ4 ง  ทาํให้สันนิษฐานไดว้า่ คณะสงฆร์ามญันั�น คงจะไดมี้เจา้คณะใหญ่ปกครอง
กนัมาตั�งแต่ครั� งกรุงเก่าแลว้ จึงไดมี้พระราชาคณะชั�นรอง ๆ ลงมาสําหรับช่วยการคณะอีกหลายรูป
ดว้ยกนั 

ตอนปลายกรุงศรีอยุธยาในรัชสมยัของพระเจ้าบรมโกศ ได้มีชาวรามญัและพระสงฆ์
อพยพเขา้มาพึ4งพระบรมโพธิสมภารอีกครั� งหนึ4 ง พงศาวดารมอญพม่ากล่าวว่า พระเจา้อลองพญา 
กล่าวหาพระสงฆ์รามญัว่า ทาํมงคลประเจียด ตะกรุด ลงเลขยนัต์กนัอาวุธให้ชาวมอญ ทาํให้ชาว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๗ 
 

มอญพากนัมีกาํลงัใจกลา้หาญในการทาํสงครามกบัพระองค ์จึงสั4งใหท้าํการกวาดลา้งพระสงฆม์อญ
และให้จบัประหารเสีย ครั� งนั�นพระสงฆ์มอญจึงได้พากนัอพยพไปในที4 ๆ ปลอดภยั เช่น กรุงศรี
อยุธยา เชียงใหม่ และเมืองทวาย เป็นต้น  นับแต่นั� นมาพระพุทธศาสนาแบบรามัญนิกายก็
ประดิษฐานอยา่งมั4นคงในประเทศไทย ไดมี้ผูสื้บลทัธินิกายต่อ ๆ มา ซึ4 งมีทั�งบุตรหลานของพวกที4
อพยพเขา้มาอยู่ก่อนและทาํการบวชเรียนในประเทศไทย และพระสงฆม์อญที4อพยพเขา้มาอยู่ใหม่
ตามลาํดบั 
 

รามัญนิกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที4 ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
สภาพการณ์ของคณะสงฆต์กอยูใ่นความวิปริตเสื4อมโทรมและระสํ4 าระสาย สืบเนื4องมาจากการเสีย
กรุงศรีอยุธยาแก่พม่าใน พ.ศ.๒๓๑๐ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงถือเป็นเรื4อง
รีบด่วนในการที4จะแกไ้ข ฟื� นฟูพระพุทธศาสนาและคณะสงฆขึ์�นใหม่ ในปีแรกแห่งรัชกาลนั4นเองก็
ไดท้รงแต่งตั�งพระเถรานุเถระฝ่ายไทยให้ดาํรง สมณศกัดิ< ต่าง ๆ ตามสมควรแก่คุณธรรมเพื4อเป็นศรี
แก่ศาสนาและบ้านเมืองสืบไปแล้ว ก็ได้ทรงแสวงหาพระเถระฝ่ายรามญั เพื4อทรงแต่งตั� งไวใ้น
ฐานานุศกัดิ< อนัสมควรต่อไป ก็ปรากฏว่า ทรงได้พระเถระรามญัผูท้รงพระธรรมวินัยมาตั�งเป็น
พระราชาคณะ ๓ รูป ดงัปรากฏในพระราชพงศาวดารวา่ "อนึ4ง พระราชาคณะฝ่ายรามญันั�นยงัหาตวั
มิได ้จึงทรงพระกรุณาให้จดัหาพระมหาเถระฝ่ายรามญั ซึ4 งรู้พระวินยัปริยติัได ้๓ รูป ทรงตั�งเป็น 
พระมหาสุเมธาจารย์องค์หนึ4 ง พระไตรสรณธัชองค์หนึ4 ง และพระสุเมธน้อยองค์หนึ4 ง ครั� นเมื4อ
สมเด็จพระอนุชาธิราช ทรงสร้างวดัตองปุ (วดัชนะสงคราม) ขึ�นใหม่  โปรด ฯ ให้พระสงฆร์ามญัมา
อยูว่ดัตองปุ และให้พระมหาสุเมธาจารยเ์ป็น    เจา้อาวาส  พระไตรสรณธัชนั�น มีพระราชโองการ
ให้ไปอยู่วดับางหลวง เป็น  เจา้คณะรามญั ในแขวงเมืองนนทบุรีและสามโคก ส่วนพระสุเมธนอ้ย
โปรดใหไ้ปครองวดับางยี4เรือใน  

การปกครองคณะสงฆ์รามญัในรัชกาลนี�ก็ใชก้ารปกครองแบบเดียวกบัที4ใชใ้นสมยั กรุง
ศรีอยธุยาเช่นกนั คือมีเจา้คณะใหญ่ปกครองวา่กล่าวกนัเอง ซึ4 งปรากฏนามวา่ "พระมหาสุเมธาจารย"์ 
ต่อมาในภายหลงัไดเ้ปลี4ยนเป็น "พระสุเมธาจารย"์ และมีพระราชาคณะชั�นรอง ๆ ลงมา ช่วยการ
คณะอีกหลายรูป ทาํหน้าที4ปกครองว่ากล่าวพระสงฆ์รามญัที4อยู่ในส่วนหัวเมืองต่าง ๆ ต่อ มาใน
รัชกาลที4 ๓ ปรากฏหลกัฐานตามพระอธิบายของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโร
รส ว่า  "คณะรามญันั�น รวมวดัที4พระสงฆ์เป็นรามญัเขา้ไวด้ว้ยกนั มีพระสุเมธาจารยเ์ป็นเจา้คณะ
เช่นเดิม” และมีคาํกล่าววา่คณะสงฆร์ามญัไดไ้ปขึ�นกบัคณะกลาง ทั�งนี�คงเป็นเพราะวดัชนะสงคราม
ซึ4 งเป็นวดัเจา้คณะไปขึ�นกบัคณะกลางนั4นเอง แต่ความจริงแลว้มีแต่วดัชนะสงครามกบัวดัในนคร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๘ 
 

เขื4อนขนัธ์เท่านั�นที4ขึ�นคณะ กลาง ส่วนวดัรามญัในเขตเมืองใดก็ขึ�นคณะเมืองนั�นในสมยัรัชกาลที4 ๔ 
การปกครองคณะสงฆ์ฝ่ายรามญัยงัคงใช้แบบที4เคยปฏิบติัมาในรัชกาลก่อน และมีการตั�งราชทิน
นามพระราชาคณะฝ่ายรามญัเพิ4มอีก ๒ ตาํแหน่ง คือ พระรามญัมุนี และพระรามญัมหาเถร 

ครั�นถึงสมยัรัชกาลที4 ๕ การปกครองคณะสงฆไ์ทยยงัคงแยกเป็น ๔ คณะเช่นเดิม แต่ไดมี้
การเปลี4ยนแปลงบางประการขึ�น คือ ไดเ้พิ4มคณะสงฆธ์รรมยุตขึ�นมาคณะหนึ4 งแทนคณะอรัญวาสี 
และใหค้ณะอรัญวาสียบุไปรวมกบัคณะธรรมยตุ ส่วนคณะสงฆร์ามญันิกายก็ยงัคงแยกยา้ยไปขึ�นกบั
คณะทั�ง ๔ ในครั� งนั�นเจา้พระยาภาสกรวงษเ์สนาบดีกระทรวงธรรมการเห็นควรที4จะรวมคณะสงฆ ์
รามญันิกายทั�งในกรุงและหวัเมืองที4ขึ�นกบัคณะต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั แลว้ยกไปขึ�นคณะธรรมยุต เพราะ
มีวิธีการคณะแบบเดียวกนั และจะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั�งพระสุเมธาจารยขึ์�น
เป็นเจา้คณะใหญ่ คณะรามญัตามเดิม และให้พระคุณวงศ์เป็นเจา้คณะรอง ดว้ยเห็นว่าพระสุเมธา
จารย์มีพรรษากาลอายุมากและหมั4นในการศึกษา ประกอบกับตาํแหน่งพระสุเมธาจารย์นี� เป็น
ตาํแหน่งใหญ่ฝ่ายรามญัมีฐานานุศกัดิ<  ตั� งฐานานุกรมได้ ๕ รูป ทั� งพระสุเมธาจารยเ์องก็มีความ
ประพฤติเรียบร้อย  หลงัจากที4ไดรั้บพระบรมราชานุญาตให้กลบัมาดาํรงตาํแหน่งเจา้คณะตามเดิม
แลว้ พระสุเมธาจารยไ์ดมี้หมายไปยงัพระคุณวงศใ์ห้ส่งบญัชีจาํนวนวดัรามญั เจา้อาวาส เจา้อธิการ 
ตลอดจนพระสงฆ์สามเณรที4ขึ�นกบัพระคุณวงศไ์ปยงัพระสุเมธาจารยเ์พื4อจะไดร้วบ รวมส่งให้กบั
กรมสังฆการี กระทรวงธรรมการ แลว้จึงยกไปรวมกบัธรรมยุตอีกทีหนึ4 ง ฝ่ายพระคุณวงศ์ไม่เห็น
ดว้ยกบัคาํสั4งดงักล่าว จึงไม่ยอมปฏิบติัตามและไม่ยอมขึ�นกบัพระสุเมธาจารย ์กรมสังฆการีจึงตอ้ง
ทาํการไกล่เกลี4ยและรับเป็นผูบ้งัคบับญัชาพระคุณวงศ ์โดยเป็นผูเ้รียกเก็บบญัชีวดัมอญที4เคยขึ�นกบั
พระคุณวงศท์ั�งหมด สาํหรับพระสุเมธาจารยน์ั�นก็ใหเ้ป็นผูจ้ดัการคณะรามญัอื4น ๆ  ส่วนการยกคณะ
สงฆร์ามญัไปรวมกบัคณะธรรมยุตก็มีอุปสรรคไม่สามารถจดัการให้ ลุล่วงไปได ้เนื4องจากสมเด็จ
พระมหาสมณเจา้ กรมหมื4นวชิรญาณวโรรส เจา้คณะใหญ่คณะธรรมยุตไม่เต็มพระทยัที4จะรับเพราะ
เป็นภาระหนกั สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมหมื4นวชิรญาณวโรรส จึงทรงมอบคณะรามญัให้พระว
รวงศเ์ธอ พระองค์เจา้อรุณนิภาคุณากร เจา้คณะรองปกครอง พระองค์เจา้อรุณนิภาคุณากรก็ไม่เต็ม
พระทยัเช่นกนั ดว้ยทรงอา้งวา่ คณะรามญักบัวดัชนะสงครามนั�นมีขอบเขตและปริมาณงานมากเกิน
กวา่ที4จะดูแลรักษา ได ้จึงทรงสมควรให้คณะสงฆร์ามญัไปขึ�นอยูใ่นคณะมหานิกายไปตามเดิม ใน
ที4สุดกรมสังฆการีจึงตอ้งรับหนา้ที4ในการปกครองคณะรามญัทั�งหมดที4ถอนมา จากคณะเหนือ คณะ
กลางและคณะใต ้และการสั4งราชการในคณะรามญันั�น กรม สังฆการีตอ้งสั4งไปทั�ง ๒ ผา่ยคือ ฝ่าย
พระสุเมธาจารยแ์ละฝ่ายพระคุณวงศ ์

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๔๕ (ร.ศ.๑๒๑) ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัลกัษณะปกครอง
คณะสงฆ ์แบ่งการปกครองออกเป็น ๔ คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต ้คณะธรรมยุต และคณะกลาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๙ 
 

ตามพระราชบญัญติันั�นไดก้าํหนดให้มี  เจา้คณะปกครองลดหลั4นกนัลงมาตามลาํดบั คือ มีเจา้คณะ
ใหญ่ เจา้คณะมณฑล เจา้คณะเมือง เจา้คณะแขวง เจา้คณะหมวด และเจา้อาวาส ส่วนคณะสงฆ์
รามญันิกายไม่ไดรั้บยกยอ่งเป็นคณะเอกเทศทาํให้สิ�นสภาพไปโดย พฤตินยั เพราะวดัรามญัอยู่ใน
เขตเมืองใด คณะใด ก็ขึ�นเมืองนั�น คณะนั�น คณะรามญัเป็นอนัมีแต่ชื4อ ดงันั�นตามพระราชบญัญติั
ฉบบันี� จึงทาํใหต้าํแหน่งเจา้คณะใหญ่ฝ่ายรามญัสิ�น สภาพไปดว้ย 

ราชทินนามอนัพระราชทานแก่พระราชาคณะผูที้4มีชื�อสายรามญัหรือพระสงฆฝ่์ายรามญั
นิกายในสมยัเก่านั�น ปรากฏวา่มี ๑๐ ชื4อดงันี� ๖๓ 

๑. พระคุณวงศห์รือพระกุลวงศ ์

๒. พระไตรสรณธชั 

๓. พระธรรมวสิารท 

๔. พระมหาสุเมธาจารยห์รือพระสุเมธาจารย ์

๕. พระรามญัมหาเถร 

๖. พระรามญัมุนี 

๗. พระสุเมธมุนีหรือพระสุเมธนอ้ย 

๘. พระอริยธชั 

๙. พระอุดมญาณ 

๑๐. พระอุดมวิจารณ์ 

 
ตั�งพเิศษเฉาะบางรูป 

ราชทินนามหมวดนี� ถือวา่เป็นพิเศษมากเพราะพระราชทานเฉพาะบุคคลไม่พระราชทาน
ทั4วไปแก่พระสงฆ์รูปอื4นหากจะมีก็ต้องมีคุณสมบัติหรือมีความสําคัญเช่นเดียวกับผู ้ที4ได้รับ
พระราชทานในชั�นตน้ ปรากฏวา่มีไม่กี4รูปที4ไดรั้บพระราชทาน รูปแบบของราชทินนามหมวดนี� จึง
ไม่ตายตวั มีตวัอยา่งดงันี�  
 
 
 

                                                        
๖๓ สรุปความจาก พระมหาจรูญ จอกสมุทร, คณะสงฆร์ามญันิกาย, (กรุงเทพ :โรงพิมพ ์วซีี, ๒๕๔๕.

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูสิทธิเตชะ), ๒๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๐ 
 

ตารางที4 ๓๓ ตวัอยา่งราชทินนามที4ตั�งพิเศษเฉพาะบางรูป 
 

ราชทินนาม หมายเหตุ 

พระโบราณวตัถาจารย ์ รัชกาลที4 ๕ ตั�งถวายเพราะเป็นอาจารยดู์ของเก่า๖๔ 

พระปริยติัวงษาจารย ์ รัชกาลที4 ๕ ตั�งถวายเพราะตระกลูบิดาเป็นราชบณัฑิตย์๖๕ 

พระพรหมวชิรญาณ, 
พระธรรมวชิรญาณ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตั�งถวายดว้ยการ
นาํพระนาม มหาวชิราลงกรณ์ ของพระองคม์าประกอบเป็นราชทินนาม  

พระพุทธพยากรณ์ พระสงฆที์4ทาํนายไดแ้ม่นยาํ 

พระราชวจิิตรการ,  
พระวจิิตรกรรมพิศิษฐ์ 

พระสงฆผ์ูมี้ความเชียวชาญในจิตกรรมคือเป็นจิตกร 

พระวชิรราชมานิต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชศรัทธา 

พระศรีสัจญาณมุนี 
ตั�งในรัชสมยัพระเพทราชา เพราะทาํนายไดแ้ม่น๖๖ ปัจจุบนัยงัคง
พระราชทานอยู ่แต่ความหมายเปลี4ยนไป  

พระศาสนดิลก ลูกศิษย ์พระศาสนโสภณ 

พระศิริธรรมมุนี รัชกาลที4 ๓ พระราชทาน เพราะเป็นชาวเมืองนครศรีธรรมราช๖๗ 

พระสมุทมุนี รัชกาลที4 ๓ พระราชทานเหตุไปเผยแพร่ศาสนาที4กรุงลงักา๖๘  

พระสรภาณกวี รัชกาลที4 ๔ ตั�งถวายเหตุแสดงธรรมไดไ้พเราะและมีเสียงดี๖๙ 

พระสิทธินิติธาดา เชียวชาญดา้นกฎหมาย 

พระสุนทรราชมานิต 
พระสงฆผ์ูเ้ป็นราชกุลุปกะ เป็นที4เลื4อมใสในราชสาํนกั ไดแ้ก่เป็นผูมี้
ความคุน้เคยและเลื4อมใสของพระราชวงศ ์

                                                        
๖๔ สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ตาํนานพระอารามแลทาํเนียบสมณศกัดิ< , ๑๘๖. 
๖๕ เรื4องเดียวกนั, ๑๘๕. 
๖๖ เรื4องเดียวกนั, ๑๘๕. 
๖๗ เรื4องเดียวกนั, ๑๘๕. 
๖๘ เรื4องเดียวกนั, ๑๘๕. 
๖๙ เรื4องเดียวกนั, ๑๘๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๑ 
 

ตั�งในวโรกาสพเิศษ 

การพระราชทานสมณศกัดิ< แด่พระสงฆใ์นวโรกาสพระราชพิธีต่าง ๆดงัที4ไดก้ล่าวมาแลว้
นั�นซึ4 งจะมีพระสงฆ์หลายรูปที4ไดรั้บพระราชทานสมณศกัดิ< หากมีราชทินนามอยูจ่าํนวนหนึ4งที4ได้
นาํเอาหน่วยคาํที4เนื4องดว้ยวโรกาสพระราชพิธีนั�น ๆ มาเป็นส่วนประกอบเป็นราชทินนามเพื4อเป็น
เครื4องหมายให้ทราบวาระการได้รับพระราชทานสมณศกัดิ<  หน่วยคาํที4นาํมาใช้ได้แก่คาํว่า “รัช” 
และ “กิตติ” ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  
 
ตารางที4 ๓๔ ตวัอยา่งราชทินนามที4ตั�งในวโรกาสพิเศษ 
 

ราชทินนาม วโรกาสพิเศษ 

พระเทพรัชมงัคลเมธี พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พระเทพรัชมงัคลเวที  พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พระธรรมกิตติมุนี 
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระ
นางเจา้สิริกิติ<  พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ 

พระธรรมกิตติวงศ ์
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระ
นางเจา้สิริกิติ<  พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ 

พระธรรมรัชมงคล พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พระมหารัชมงัคลดิลก พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พระรัชชมงคลญาณ พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พระรัชชมงคลมุนี พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พระรัชชมงคลวฒัน์ พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พระรัชชมงคลสุนทร พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พระรัชชมงคลโสภณ พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พระรัชมงคลนายก พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พระราชรัชมงคลโกวทิ พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พระราชรัชมงคลโกศล พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๒ 
 

ตารางที4 ๓๔ (ต่อ) 
 

ราชทินนาม วโรกาสพิเศษ 

พระราชรัชมงคลเมธี พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พระราชรัชมงคลเวที พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พระศรีรัชชมงคลบณัฑิต พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พระศรีรัชชมงคลเมธี พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
อนึ4 งในพระราชพิธีดงักล่าวไม่ไดมี้พระสงฆ์ดงัที4มีรายนามที4นาํมาแสดงเท่านั�นหากแต่มี

หลายรูปดว้ยกนั แต่ราชทินนามอื4นไม่ปรากฏวา่นาํหน่วยคาํที4เกี4ยวเนื4องกบัวโรกาสพิเศษจึงไม่จดัวา่
เป็นราชทินนามในวโรกาสพิเศษ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๓ 

 

 

บทที� ๕ 

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาราชทินนามของพระราชาคณะในกรุงรัตนโกสินทร์นี�  ได้ศึกษาราชทินนาม
ตั�งแต่ครั� งตั�งกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์
ปฐมบรมกษตัริยาธิราชในพระราชวงศจ์กัรีจนถึงปีพุทธศกัราช ๒๕๕๑ รัชสมยัของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผูท้รงพระคุณอนัประเสริฐ รัชกาลปัจจุบนั ซึ9 งได้ศึกษา
ประวติัความเป็นมาแต่ตน้ของราชทินนามหรือนามบญัญติัที9เขา้มาสู่ประเทศไทยในสมยัต่าง ๆ 
ไดแ้ก่สุโขทยั อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ในดา้นภาษาคือ โครงสร้างคาํ การสร้างคาํและการ
เรียงคาํในดา้นแนวคิดวิธีการตั�งราชทินนามอนัเป็นเหตุให้เกิดมีราชทินนามในหลากหลายแขนง 
หลายชื9อ หลายความหมาย จากราชทินนามของพระราชาคณะชั�นสามญัจนถึงสมเด็จพระราชาคณะ
ทั�งหมด ๑๗๓๐ ชื9อ 

จากการศึกษาวิจยัพบว่าราชทินนามไดรั้บอิทธิพลมาจากประเทศลงักาเขา้มาในประเทศ
ไทยและพบวา่ราชทินนามในประเทศไทยมีมาตั�งแต่ครั� งกรุงสุโขทยัเป็นราชธานีสืบเนื9องมาจนถึง
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบนัและมีจาํนวนมากขึ�นเรื9อย ๆ ราชทินนาม
ส่วนใหญ่มีการนาํภาษาบาลีสันสกฤตมาประกอบเป็นราชทินนามและปรากฏมีคาํภาษาเขมรอยู ่๕  
คาํที9ใชน้ั�นดดัแปลงใหเ้ขา้กบัภาษาไทยและเขา้กบัความหมายที9ตอ้งการ มีการใชศ้พัทภ์าษาบาลีหรือ
สันสกฤตที9เป็นศพัท์เดียวกนั การใช้ศพัท์ที9มีความหมายเดียวกนัในหลายรูปศพัท์ การแปลงศพัท ์
การใชค้าํพอ้งเสียงรวมไปถึงการวางตาํแหน่งของคาํในราชทินนาม ในตาํแหน่งแรกวางคาํนาํหน้า
คือคาํที9บอกชั�นหรือบอกยศของพระราชาคณะวา่มีสมณศกัดิB เป็นชั�นอะไรเป็นตน้ 

ในดา้นการสร้างคาํไดมี้การนาํวิธีการของสมาสและสนธิมีทั�งสระสนธิ พยญัชนะสนธิ
และนิคหิตสนธิมาเป็นตวัเชื9อมสร้างราชทินนาม การประกอบศพัทเ์พื9อเป็นราชทินนามนั�นพบวา่มี
การนาํเอาอุปสรรคมาประกอบเขา้กบัศพัท ์การนาํนิบาตมาประกอบเขา้กบัศพัท ์การนาํสังขยามา
ประกอบกบัศพัท์และการประกอบศพัท์กบัศพัท์โดยตรง การเรียงคาํ พบว่ามีการเรียงคุณศพัท์ไว้
นาํหนา้นามมีการเรียงนามไวห้นา้คุณศพัทบ์า้ง มีการเรียงนามกบันามดว้ยกนับา้ง มีการเรียงนามไว้
หนา้กริยาและมีการเรียงกริยาไวห้นา้นามบา้ง มีการวางคุณศพัทไ์วห้นา้กริยาและมีการเรียงกริยาไว้
หน้าคุณศพัทบ์า้งตามสมควรที9เห็นเหมาะสมและยงัไดพ้บวา่ราชทินนามของพระราชาคณะมีการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๔ 
 

เปลี9ยนแปลงเนื9องจากมีการเลื9อนหรือได้รับพระราชทานสมณศักดิB ที9 สูงขึ� น บางรูปได้รับ
พระราชทานราชทินนามใหม่บางรูปคงให้รักษาราชทินนามเดิมไว ้รูปที9ไดรั้บพระราชทานใหม่นั�น
ทาํให้เกิดความเปลี9ยนแปลงในราชทินนามขึ�นโดยบางรูปให้คงหน่วยคาํไวคื้อให้เปลี9ยนแต่คาํ
นาํหน้าชั�นเท่านั�น บางรูปไดถู้กตดัหน่วยคาํในราชทินนามที9ยาวไปทาํให้สั� นกระชบัขึ�น บางรูปมี
การเพิ9มหน่วยคาํในราชทินนามให้ยาวขึ�นเพื9อเพิ9มคุณสมบติัของผูรั้บพระราชทาน บางรูปไดมี้การ
ตดัแลว้เพิ9มหน่วยคาํในราชทินนามไดแ้ก่การเปลี9ยนแปลงหน่วยคาํนั�นเองโดยเปลี9ยนบา้งในบาง
ตาํแหน่งไม่ไดเ้ปลี9ยนไปทั�งหมด อาจจะเปลี9ยนตาํแหน่งหนา้หรือตาํแหน่งหลงัก็ได ้

ส่วนวิธีการตั�งราชทินนามของพระราชาคณะนั�นพบวา่ราชทินนามของพระราชาคณะมี
แนวคิดหลากหลายทีเดียวเพื9อให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และให้เหมาะแก่พระสงฆ์ผูรั้บ
พระราชทาน โดยมีการนาํนามของพระพุทธเจา้มาเป็นส่วนหนึ9งของราชทินนามพร้อมกนันี� ยงัไดน้าํ
พระธรรมและพระสงฆม์าใชด้ว้ย การนาํชื9อเดิมหรือราชทินนามเดิมมาปรับเปลี9ยนแต่งเป็นชื9อราช
ทินนาม คือไดน้าํชื9อเดิมครั� งยงัไม่ไดรั้บการอุปสมบทมาเป็นส่วนประกอบซึ9 งชื9อนั�นมีทั�งภาษาไทย
และภาษาอื9น ๆ มีบาลีสันสกฤตเป็นตน้ และนําเอาฉายาที9พระอุปัชฌาย์ตั�งให้ในคราวบรรพชา
อุปสมบท ซึ9 งก็เป็นภาษาบาลีทั�งสิ�น อีกประเภทหนึ9 งคือการตั�งตามราชทินนามเดิมซึ9 งเป็นราชทิน
นามเดิมของพระสงฆ์รูปนั�นนั9นเองหรือราชทินนามของพระสงฆ์รูปอื9นที9ได้รับพระราชทานอยู่
ก่อนแลว้และราชทินนามของวดัหรือจงัหวดัเขตที9อยู่ที9พระสงฆ์รูปนั�นสถิตอยู่ อีกอย่างหนึ9 งได้มี
การนาํชื9อของภูมิสถานที9ต่าง ๆ ไดแ้ก่วดัและเขตที9อยูซึ่9 งจะเป็นจงัหวดัหรืออาํเภอรวมไปทั�งปูชนีย
วตัถุที9ประดิษฐานในพระอารามมาเป็นชื9อราชทินนามเป็นเครื9องให้ทราบถึงสถานที9พระราชาคณะ
รูปนั�นสถิตอยู ่อนึ9 งไดมี้การตั�งถวายพระสงฆซึ์9 งทาํหนา้ที9ต่างกนัในหลายแขนงไดแ้ก่ พระสงฆผ์ูมี้
หน้าที9หรือบทบาทในสายการปกครอง สายพระธรรมกถึก สายการศึกษา สายวิปัสสนา สาย
ต่างประเทศและสายการพฒันา 

ย ังปรากฏมีราชทินนามอีกจําพวกหนึ9 งที9พระราชทานคือราชทินนามพิเศษที9ได้
พระราชทานแก่พระสงฆ์เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพิเศษได้แก่ พระสงฆ์ผูเ้ป็นพระ
ราชวงศ ์พระสงฆที์9เป็นเชื�อสายมอญรามญัและถวายเป็นกรณีพิเศษเฉาะพระสงฆบ์างรูปในหมวดนี�
ยงัไดต้ั�งถวายเป็นที9ระลึกในพระราชพิธีอนัเป็นวโรกาสพิเศษ เช่น พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติั 
เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาราชทินนามของพระราชาคณะในกรุงรัตนโกสินทร์ครั� งนี� ถือวา่ไดรั้บความรู้ทั�ง
ดา้นภาษาศาสตร์และประวติัศาสตร์เป็นอย่างมาก ถึงกระนั�นก็ยงัมีความสนใจในขอ้มูลอย่างอื9น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๕ 
 

เกี9ยวกบัราชทินนามอนัเป็นนามพระราชทานในพระมหากษตัริยอ์ยูอี่กมาก ดงันั�นผูท้าํการวิจยัจึงมี
ขอ้เสนอแนะดงันี�  

๑. ศึกษานามพระราชทานประเภทอื9นที9เกี9ยวเนื9องกบัพระเจา้แผน่ดิน อนัไดแ้ก่ พระนาม
ของพระราชโอรส พระราชธิดา พระบรมวงศานุวงศ์ ในอดีตจนถึงปัจจุบนัหรือสถานที9แห่งหน
ต่างๆ ที9พระเจา้อยูห่วัทรงพระราชทานนามให ้

๒. ศึกษาราชทินนามของพระราชาคณะ พระครูสัญญาบตัร พระครูฐานานุกรม ในสมยั
อื9น ๆ เช่น สมยัสุโขทยั อยธุยา และกรุงธนบุรี เป็นตน้ 

๓. ศึกษาราชทินนามของพระครูสัญญาบตัรและพระครูฐานานุกรมในกรุงรัตนโกสินทร์
ทุกตาํแหน่ง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๖ 
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๑๔๘ 
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ตอนที+ ๑ ประมวลจารึกสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ที+พบในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกและภาค
กลาง, กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์ สาํนกันายกรัฐมนตรี, 
๒๕๑๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๙ 
 

สาํนกันายกรัฐมนตรี, ประชุมศิลาจารึก ภาคที+ ๖ ตอนที+ ๒ ประมวลจารึก สมยักรุงรัตนโกสินทร์ที+
พบในภาคเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลาง. กรุงเทพฯ : สาํนกันายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑ 

                . ราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มปป. 
สาํนกัเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช. พระมหาสมณนิยมในการบริหารคณะสงฆ.์ พิมพค์รัJ งที+ ๒. 

กรุงเทพฯ : สาํนกัเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช, ๒๕๓๓. 
อเนก ขาํทอง. สมณศกัดิE คณะสงฆไ์ทย. สมโภชหิรัณยบตัร พระอุบาลีคุณูปมาจารย.์ กรุงเทพฯ : 

หจก.จงเจริญการพิมพ,์ ๒๕๔๐. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๑ 

ทําเนียบพระราชาคณะ 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

สมเด็จพระสังฆราช 

 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

สมเด็จพระสังฆราช องคที์  ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
พระนามเดิม 

(เจริญ สุวฑฺฒโน คชวตัร เปรียญธรรม ๙ ประโยค) 
ทรงไดรั้บพระราชทานสมณศกัดิ2  

                        สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช     ๒๕๓๒ 
 สมเด็จพระญาณสังวร ๒๕๑๕ 
 พระสาสนโสภณ ๒๕๐๔ 
 พระธรรมวราภรณ์ ๒๔๙๙ 
 พระโศภนคณาภรณ์ ๒๔๙๘ 
 พระโศภนคณาภรณ์ ๒๔๙๕ 
 พระโศภนคณาภรณ์ ๒๔๙๐ 
 เปรียญธรรม ๙ ประโยค ๒๔๘๕ 

พระนามตามที จารึกในพระสุพรรณบฏั 
 สมเด็จพระญาณสังวร  บรมนริศรธรรมนีติภิบาล  อริยวงศาคตญาณวิมล สกลมหาสังฆปริณา
ยก   ตรีปิฎกปริยตัติธาดา  วิสุทธจริยาธิสมบตัิ    สุวฑัฒนภิธานสงฆวิสุต ปาวจนุตตมพิสาร สุขมุธรรม
วิธานธาํรง วชิรญาณวงศวิวฒั พุทธบริษทัคารวสถาน วิจิตรปฏิภาณพฒันคุณ   วิบุลสีลาจารวตัรสุนทร   
บวรธรรมบพิตร   สรรพคณิศรมหาปธานาธิบดี  คามวาสี  อรัณยวาสี  สมเด็จพระสังฆราช  เสดจ็สถิต  
ณ  วดับวรนิเวศราชวรวิหาร   พระอารามหลวง  ทรงเจริญพระชนมาย ุ วรรณ  สุข   พล   ปฏิภาณ   คุณ
สารสิริสวสัดิ2    จิรัฏฐิติวิรุฬหิไพบูลย ์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ. 
 ประกาศ  ณ  วนัที   ๒๑  เมษายน  พุทธศกัราช  ๒๕๓๒ 
ทรงดาํรงตาํแหน่งทางคณะสงฆเ์ป็น: -ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 
 -เจา้อาวาสวดับวรนิเวศวิหาร   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๒ 

  สมเด็จพระราชาคณะ 

           
๑.   สมเด็จพระพุฒาจารย ์     วดัสระเกศ/กรุงเทพมหานคร                     ๒๕๓๓ 
๒.   สมเด็จพระมหาธีราจารย ์ วดัชนะสงคราม/กรุงเทพมหานคร                 ๒๕๓๕ 

๓.   สมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย ์   วดัปากนํH า/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๘ 
๔.   สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์ วดัสุวรรณาราม/กรุงเทพมหานคร  ๒๕๓๙ 
๕.   สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์ วดัสัมพนัธวงศาราม/กรุงเทพมหานคร   ๒๕๔๔ 
๖.   สมเด็จพระญาณวโรดม วดัเทพศิรินทราวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 

 
ชัHนสมเด็จพระราชาคณะ มี ๘  รูป,   

มหานิกาย ๔ รูป ปัจจุบนัเต็ม  ๔  รูป,   
ธรรมยตุิ ๔ รูป, ปัจจุบนั ๒ รูป,  ว่าง ๒ รูป 

 
พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั�นหิรัณยบัฏ 

 
 ๑. พระวิสุทธาธิบดี วดัสุทศันเทพวราราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๕ 
 ๒. พระมหาโพธิวงศาจารย ์ วดัพระบาทมิ งเมือง/แพร่ ๒๕๔๐ 
 ๓. พระสาสนโสภณ วดัราชบพิธฯกรุงเทพมหานคร ๒๕๔๓ 
 ๔. พระพรหมเมธี วดัเทพศิรินทราวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๓ 
 ๕. พระธรรมปัญญาบดี วดัพระเชตุพนฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๓ 
 ๖. พระพรหมมุนี วดับวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๓ 
 ๗. พระอุดมญาณโมลี วดัโพธิสมภรณ์/อุดรธานี ๒๕๔๔ 
 ๘. พระธรรมปัญญาจารย ์ วดัราชผาติการาม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๔ 
 ๙. พระพรหมเวที วดัไตรมิตรวิทยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๔ 
 ๑๐. พระพรหมวชิรญาณ วดัยานนาวา/กรุงเทพมหานคร        ๒๕๔๔ 
 ๑๑. พระพรหมคุณาภรณ์ วดัญาณเวศกวนั/พุทธมณฑล/นครปฐม ๒๕๔๗ 
 ๑๒. พระพรหมเมธาจารย ์ วดับุรณศิริมาตยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๑๓. พระพรหมโมลี วดัพิชยญาติการาม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๑๔. พระพรหมสุธี วดัสระเกศ/กรุงเทพพมหานคร ๒๕๔๘ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๓ 

 ๑๕. พระวิสุทธิวงศาจารย ์ วดัปากนํH า/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๑๖. พระพรหมจริยาจารย ์ วดักะพงัสุรินทร์/ตรัง ๒๕๕๐ 
 ๑๗. พระพุทธวรญาณ วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม/กรุงเทพฯ ๒๕๕๐ 
 ๑๘. พระสุธรรมาธิบดี วดัธรรมบูชา/สุราษฎร์ธานี ๒๕๕๑ 
 ๑๙. พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์ วดัศรีโคมคาํ/พะเยา ๒๕๕๑ 
 ๒๐. พระธรรมวโรดม วดัทินกรนิมิต/นนทบุรี ๒๕๕๑ 

 
ชัHนรองสมเดจ็พระราชาคณะมี  ๒๐ รูป 

แบ่งเป็นมหานิกาย ๑๓ รูป,   ธรรมยตุ ๗ รูป 
ปัจจุบนัมหานิกายเตม็ ๑๓ รูป,   ธรรมยตุเตม็  ๗  รูป 

 
พระราชาคณะชั�นธรรม 

 

 ๑. พระธรรมกิตติวงศ ์ วดัราชโอรสาราม/กรุงเทพมหานคร     ๒๕๓๕ 
 ๒. พระธรรมกิตติโสภณ วดัสระเกศ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๕ 
 ๓. พระธรรมวราจารย ์ ธ. วดับวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๗ 
 ๔. พระธรรมสิทธาจารย ์ วดัพระสิงห์/เชียงใหม่   ๒๕๓๙ 
 ๕. พระธรรมโสภณ  ธ. วดัสุทธจินดา/นครราชสีมา ๒๕๓๙ 
 ๖. พระธรรมวงศาจารย ์ วดักลาง/กาฬสินธุ์ ๒๕๔๐ 
 ๗. พระธรรมมหาวรีานุวตัร วดัป่าเลไลยก/์สุพรรณบุรี ๒๕๔๐ 
 ๘. พระธรรมกิตติมุนี วดัเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๒๕๔๒ 
 ๙. พระธรรมวสุิทธาจารย ์ วดัธาตุ/ขอนแก่น ๒๕๔๒ 
 ๑๐. พระธรรมวสุิทธิมงคล  ธ. วดัป่าเกษรศีลคุณ/อุดรธานี ๒๕๔๒ 
 ๑๑. พระธรรมวสุิทธิกวี  ธ. วดัโสมนสัวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๓ 
 ๑๒. พระธรรมกวี  ธ. วดัราชาธิวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๓ 
 ๑๓. พระธรรมกิตติเมธี  ธ. วดัสัมพนัธวงศาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๔ 
 ๑๔. พระธรรมวรเมธี  ธ. วดัราชบพิธฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๔ 
 ๑๕. พระธรรมปาโมกข ์ ธ. วดัมกฏุกษตัริยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๑๖. พระธรรมวรนายก วดัพระนารายณ์มหาราช/นครราชสีมา ๒๕๔๕ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๔ 

 ๑๗. พระธรรมเสนานี วดัวงัตะกู/นครปฐม ๒๕๔๕ 
 ๑๘. พระธรรมรัตนวิสุทธิ2  วดัราชสิทธาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๑๙. พระธรรมปริยติัโสภณ วดัโมลีโลกยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๒๐. พระธรรมฐิติญาณ ธ. วดับึงพระลานชยั/ร้อยเอด็ ๒๕๔๖ 
 ๒๑. พระธรรมราชานุวตัร วดัพระแกว้/เชียงราย ๒๕๔๖ 
 ๒๒. พระธรรมวรมุนี วดัคูหาสวรรค/์พทัลุง ๒๕๔๖ 
 ๒๓. พระธรรมเจดีย ์ วดักลัยาณมิตร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๒๔. พระธรรมวราลงัการ  ธ. วดัเพชรวราราม/เพชรบูรณ์       ๒๕๔๗ 
 ๒๕. พระธรรมปัญญาภรณ์ วดัปากนํH า/กรุงเทพมหานคร      ๒๕๔๗ 
 ๒๖. พระธรรมคุณาภรณ์ วดัสามพระยา/กรุงเทพมหานคร    ๒๕๔๗ 
 ๒๗. พระธรรมสิงหบุราจารย ์ วดัอมัพวนั/พรหมบุรี/สิงห์บุรี     ๒๕๔๗ 
 ๒๘. พระธรรมญาณมุนี วดัดุสิดาราม/กรุงเทพมหานคร  ๒๕๔๗ 
 ๒๙. พระธรรมศีลาจารย ์ วดัหนงั/กรุงเทพมหานคร          ๒๕๔๗ 
 ๓๐. พระธรรมวราภรณ์ ธ. วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม/กรุงเทพฯ ๒๕๔๗ 
 ๓๑. พระธรรมปริยติัเวที วดัพระปฐมเจดีย/์นครปฐม ๒๕๔๗ 
 ๓๒. พระธรรมปิฎก วดัพระพุทธบาท/สระบุรี ๒๕๔๗ 
 ๓๓. พระธรรมเสนานุวตัร วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ/พิษณุโลก ๒๕๔๘ 
 ๓๔. พระธรรมโมลี วดัศาลาลอย/สุรินทร์ ๒๕๔๘ 
 ๓๕. พระธรรมรัตนดิลก วดัสุทศันเทพวราราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๓๖. พระธรรมโกศาจารย ์ วดัประยรุวงศาวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๓๗. พระธรรมไตรโลกาจารย ์ธ. วดัราชประดิษฐฯ์/กรุงเทพฯ    ๒๕๔๙ 
 ๓๘. พระธรรมสุธี วดัมหาธาตุฯ/กรุงเทพฯ           ๒๕๔๙ 
 ๓๙. พระธรรมสิทธินายก วดัสระเกศ/กรุงเทพฯ               ๒๕๔๙ 
 ๔๐. พระธรรมสิทธิมงคล วดัเมืองยะลา/ยะลา                ๒๕๔๙ 
 ๔๑. พระธรรมวงศมุ์นี วดัไผ่ลอ้ม/จนัทบุรี ๒๕๔๙ 
 ๔๒. พระธรรมเมธาจารย ์ธ. วดัโสมนสัวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๔๓. พระธรรมรัตนากร วดัปากนํH า/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๔๔. พระธรรมดิลก ธ. วดัป่าแสงอรุณ/ขอนแก่น ๒๕๕๐ 
 ๔๕. พระธรรมเจติยาจารย ์วิ. ธ. วดัพระศรีมหาธาตุ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๕ 

 ๔๖. พระธรรมนนัทโสภณ วดัพระธาตุชา้งค ํHา/น่าน ๒๕๕๐ 
 ๔๗. พระธรรมธีรราชมหามุนี วดัระฆงัโฆสิตาราม/กรุงเทมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๔๘. พระธรรมธชัมุนี วดัปทุมวนาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๔๙. พระธรรมสิทธิเวที วดัสังเวชวิศยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 

ชัHนธรรม  มี  ๔๙  รูป,  ปัจจุบนั   ๔๘  รูป,  พิเศษ ๑ รูป 
แบ่งเป็น มหานิกาย  ๓๓ รูป,  ปัจจุบนั ๓๒ รูป, ว่าง ๑ รูป, พิเศษ  ๑  รูป 

แบ่งเป็น ธรรมยตุ  ๑๖ รูป,  ปัจจุบนั  ๑๖ รูป 
 

พระราชาคณะชั�นเทพ 

 
 ๑. พระเทพปัญญาสุธี วดัแจง้/นครศรีธรรมราช ๒๕๓๓ 
 ๒. พระเทพประสิทธิคุณ วดัระฆงัโฆสิตาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๖ 
 ๓. พระเทพวิสุทธิโมลี วดัเสาธงทอง/ลพบุรี ๒๕๔๐ 
 ๔. พระเทพมงคลรังษี วดัโพธิ2 ชยั/หนองคาย ๒๕๔๐ 
 ๕. พระเทพญาณเวที วดัพระธาตุหริภุญชยั/ลาํพนู ๒๕๔๐ 
 ๖. พระเทพดิลก ธ. วดับวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๒ 
 ๗. พระเทพมงคลเมธี วดัมหาธาตุ/นครพนม ๒๕๔๓ 
 ๘. พระเทพญาณวิศิษฏ์ ธ. วดัพระราม ๙ กาญจนาภเิษก/กรุงเทพฯ ๒๕๔๓ 
 ๙. พระเทพวิมลเมธี วดัโพทะเล/พิจิตร ๒๕๔๓ 
 ๑๐. พระเทพปัญญากวี ธ. วดัมกฏุกษตัริยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๓ 
 ๑๑. พระเทพสารสุธี  ธ. วดัจนัทนาราม/จนัทบุรี ๒๕๔๓ 
 ๑๒. พระเทพโมลี ธ. วดัราชผาติการาม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๔ 
 ๑๓. พระเทพสิทธิโมลี ธ. วดับวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๔ 
 ๑๔. พระเทพสังวรญาณ วิ. ธ. วดัศรีธรรมาราม/ยโสธร ๒๕๔๔ 
 ๑๕. พระเทพวราจารย ์ธ. วดัธรรมบูชา/สุราษฎร์ธานี ๒๕๔๔ 
 ๑๖. พระเทพเมธาภรณ์ ธ. วดัสนามพราหมณ์/เพชรบุรี ๒๕๔๔ 
 ๑๗. พระเทพเจติยาจารย ์วิ.ธ. วดัธรรมมงคลฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๑๘. พระเทพวิสุทธิมงคล วิ. ธ. วดัประชาคมวนาราม/ร้อยเอด็ ๒๕๔๕ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๖ 

 ๑๙. พระเทพสิทธิเวที วดันางนอง/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๒๐. พระเทพสุทธิโมลี ธ. วดัพุทโธธมัมธโร/มุกดาหาร ๒๕๔๕ 
 ๒๑. พระเทพมหาเจติยาจารย ์ วดัพระธาตุหริภุญชยั/ลาํพนู ๒๕๔๕ 
 ๒๒. พระเทพวิสุทธิเวที  วดัมหาพฤฒาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๒๓. พระเทพสิทธิวิมล  วดัพระเชตุพนฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๒๔. พระเทพรัตนสุธี   วดัปทุมคงคา/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๒๕. พระเทพกิตติมุนี  วดัมหาวนาราม/อุบลราชธานี ๒๕๔๕ 
 ๒๖. พระเทพปริยติัสุธี  วดับพิตรพิมุข/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๒๗. พระเทพปริยติัเมธี  วดัชลประทานรังสฤษฏ/์นนทบุรี ๒๕๔๕ 
 ๒๘. พระเทพสารเวที  ธ. วดับวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๒๙. พระเทพเวที  วดัอนงคาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๓๐. พระเทพปริยติั วดัคูยาง/กาํแพงเพชร ๒๕๔๖ 
 ๓๑. พระเทพญาณโมลี  วดัขนัเงิน/ชุมพร ๒๕๔๖ 
 ๓๒. พระเทพเมธาจารย ์ธ. วดัวรดิตถาราม/ตราด ๒๕๔๖ 
 ๓๓. พระเทพบณัฑิต  ธ. วดัจนัทรสามคัคี/หนองคาย ๒๕๔๖ 
 ๓๔. พระเทพสิทธิเมธี วดัจนัทาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๓๕. พระเทพวิสุทธิคุณ   วดับุพพาราม/เชียงใหม่ ๒๕๔๖ 
 ๓๖. พระเทพสุทธาจารย ์ ธ. วดัเขาบางทราย/ชลบุรี             ๒๕๔๗ 
 ๓๗. พระเทพภาวนาวิกรม วิ. วดัไตรมิตรวิทยาราม/กรุงเทพฯ ๒๕๔๗ 
 ๓๘. พระเทพวิทยาคม วิ. วดับา้นไร่/นครราชสีมา            ๒๕๔๗ 
 ๓๙. พระเทพวรเมธี ธ. วดับางขวาง/นนทบุรี               ๒๕๔๗ 
 ๔๐. พระเทพวิสุทธาภรณ์ วดัมหาธาตุ/ราชบุรี                 ๒๕๔๗ 
 ๔๑. พระเทพวีราภรณ์ วดัโคกสมานคุณ/สงขลา            ๒๕๔๗ 
 ๔๒. พระเทพวิสุทธิกวี ธ. วดัราชาธิวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๔๓. พระเทพสุเมธมุนี วดัโยธานิมิต/ตราด                 ๒๕๔๗ 
 ๔๔. พระเทพวงศาจารย ์ วดัหนองแวง/ขอนแก่น             ๒๕๔๗ 
 ๔๕. พระเทพประสิทธิโสภณ ธ. วดัเทพศิรินทราวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๔๖. พระเทพมงคลมุนี วดันํHาลอ้ม/ลาํปาง ๒๕๔๗ 
 ๔๗. พระเทพปริยติัมุนี วดัทองนพคุณ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๗ 

 ๔๘. พระเทพปริยติัวธิาน วดัคลองโพธิ2 /อุตรดิตถ ์ ๒๕๔๗ 
 ๔๙. พระเทพสุเมธี  ธ. วดัศรีสุริยวงศ/์ราชบุรี ๒๕๔๗ 
 ๕๐. พระเทพกวี  ธ. วดัพระยายงั/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๕๑. พระเทพรัตนมุนี วดัมชัฌิมาวาส/อุดรธานี ๒๕๔๗ 
 ๕๒. พระเทพสมุทรโมลี วดัเพชรสมุทรวรวิหาร/สมุทรสงคราม ๒๕๔๗ 
 ๕๓. พระเทพสุธี วดัไตรธรรมาราม/สุราษฎร์ธานี ๒๕๔๗ 
 ๕๔. พระเทพพุทธิมงคล ธ. วดัราชบพิธฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๕๕. พระเทพมุนี วดัไตรมิตรวิทยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๕๖. พระเทพพิพฒันาภรณ์ วดัท่าไทร/สุราษฎร์ธานี ๒๕๔๘ 
 ๕๗. พระเทพสิทธาจารย ์วิ. วดัพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม่ ๒๕๔๘ 
 ๕๘. พระเทพรัตนโมลี วดัหงส์รัตนาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๕๙. พระเทพปัญญาเมธี วดัปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ2 /ฉะเชิงเทรา ๒๕๔๘ 
 ๖๐. พระเทพจนัทมุนี วดัใหม่/จนัทบุรี ๒๕๔๘ 
 ๖๑. พระเทพวิมลโมลี วดัรัชฎาธิษฐาน/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๖๒. พระเทพมงคลสุธี  ธ. วดัพุทธมงคลนิมิต/นครสวรรค ์ ๒๕๔๙ 
 ๖๓. พระเทพกิตติเมธี  ธ. วดัอาษาสงคราม/สมุทรปราการ ๒๕๔๙ 
 ๖๔. พระเทพวรเวที วดับรมวงศอิ์ศรวราราม/พระนครศรีอยธุยา  ๒๕๔๙ 
 ๖๕. พระเทพปริยติัวิมล  ธ. วดับวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพฯ ๒๕๔๙ 
 ๖๖. พระเทพวุฒาจารย ์ วดัมูลจินดาราม/ปทุมธานี ๒๕๔๙ 
 ๖๗. พระเทพเมธี วดัอรุณราชวราราม/กรุงเทพฯ ๒๕๔๙ 
 ๖๘. พระเทพโสภณ วดัราชบุรณะ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๖๙. พระเทพกิตติรังษี วดัธาตุ/ขอนแก่น ๒๕๔๙ 
 ๗๐. พระเทพศีลวิสุทธิ2  วดัประชุมชลธารา/นราธิวาส ๒๕๔๙ 
 ๗๑. พระเทพวรสิทธาจารย ์ วดัพระธาตุดอยสุเทพ/เชียงใหม่ ๒๕๔๙ 
 ๗๒. พระเทพรัตนดิลก ธ. วดัศาลาลอย/สุรินทร์ ๒๕๔๙ 
 ๗๓. พระเทพสารเมธี ธ. วดัประชานิยม/กาฬสินธุ์ ๒๕๔๙ 
 ๗๔. พระเทพเมธากร วดัราษฎร์ประชุมชนาราม/กาญจนบุรี ๒๕๔๙ 
 ๗๕. พระเทพญาณมุนี วดัวรนาถบรรพต/นครสวรรค ์ ๒๕๔๙ 
 ๗๖. พระเทพวิสุทธาจารย ์ วดัพระธาตุเชิงชุม/สกลนคร ๒๕๔๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๘ 

 ๗๗. พระเทพวราภรณ์ ธ. วดัตรีรัตนาราม/ระยอง ๒๕๔๙ 
 ๗๘. พระเทพสิทธิโกศล วดัพลบัพลาชยั/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๗๙. พระเทพสิริโสภณ วดัวงัตะวนัตก/นครศรีธรรมราช ๒๕๔๙ 
 ๘๐. พระเทพปริยตัยาจารย ์ วดัสร้อยทอง/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๘๑. พระเทพคุณาธาร วดัดุลยาราม/สตูล ๒๕๕๐ 
 ๘๒. พระเทพโกศล วดัศรีโสดา/เชียงใหม่ ๒๕๕๐ 
 ๘๓. พระเทพวรคุณ ธ. วดับรมนิวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๘๔. พระเทพปริยติัเวที วดัสุทศันเทพวราราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๘๕. พระเทพวินยาภรณ์ ธ. วดัพระมหาธาตุ/นครศรีธรรมราช ๒๕๕๐ 
 ๘๖. พระเทพสารคามมุนี วดัอภิสิทธิ2 /มหาสารคาม ๒๕๕๐ 
 ๘๗. พระเทพวิริยาภรณ์ วดัหัวลาํโพง/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๘๘. พระเทพชลธารมุนี วดับ่อทองราษฎร์บาํรุง/ชลบุรี ๒๕๕๐ 
 ๘๙. พระเทพสุวรรณโมลี วดัป่าเลไลยก/์สุพรรณบุรี ๒๕๕๑ 
 ๙๐. พระเทพรัตนกวี วดัมหาธาตุ/เพชรบูรณ์ ๒๕๕๑ 
 ๙๑. พระเทพวราลงัการ ธ. วดัพระศรีมหาธาตุ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๙๒. พระเทพวิสุทธิเมธี วดัเทพธิดาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๙๓. พระเทพคุณาภรณ์ วดัเทวราชกุญชร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๙๔. พระเทพวิสุทธิญาณ วิ. ธ. วดัอนาลโยทิพยาราม/พะเยา ๒๕๕๑ 

 
ชัHนเทพมี ๙๗ รูป  ปัจจุบนั   ๙๗ รูป 

มหานิกาย ๖๕ รูป  ปัจจุบนั  ๖๒ รูป  ว่าง  ๓ รูป 
ธรรมยตุ   ๓๒ รูป, ปัจจุบนัเตม็ทัHง ๓๒ รูป 

พระราชาคณะชัHนราช 
 

 ๑. พระราชปัญญาวิสารัท ธ. วดักระดึงทอง/บุรีรัมย ์ ๒๕๓๕ 
 ๒. พระราชสารโกศล ธ. วดัสารภาณนิมิต/นครพนม ๒๕๓๕ 
 ๓. พระราชรัตนเมธี วดัคฤหบดี/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๖ 
 ๔. พระราชสันทศักาจารย ์ วดัเนินหอม/ปราจีนบุรี ๒๕๓๖ 
 ๕. พระราชพิพฒัน์โกศล วดัศรีสุดาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๖ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๙ 

 ๖. พระราชธรรมานุวตัร ธ. วดัเหนือ/ร้อยเอด็ ๒๕๓๗ 
 ๗. พระราชปริยตัยาลงัการ วดับา้นบวั/บุรีรัมย ์ ๒๕๓๗ 
 ๘. พระราชธรรมเมธี ที พกัสงฆม์หานิกาย/กาฬสินธุ์      ๒๕๓๙ 
 ๙. พระราชธรรมมุนี วดัจกัรวรรดิราชาวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๙ 
 ๑๐. พระราชรัตนวิมล วดัปากนํH า/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๙ 
 ๑๑. พระราชภาวนาวิสุทธิ2   วิ. วดัพระธรรมกาย/ปทุมธานี ๓๕๓๙ 
 ๑๒. พระราชวินยาภรณ์ ธ. วดัเสนหา/นครปฐม ๒๕๔๐ 
 ๑๓. พระราชสุเมธี  ธ. วดัภูตูมวนาราม/วงัสะพุง/เลย ๒๕๔๐ 
 ๑๔. พระราชสุธรรมเมธี วดัพระบรมธาตุไชยา/ไชยา/สุราษฎร์ธานี ๒๕๔๒ 
 ๑๕. พระราชวิสุทธิเวที วดัโคศุภราช/อ่างทอง ๒๕๔๒ 
 ๑๖. พระราชธรรมเวที วดัราชโอรสาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๒ 
 ๑๗. พระราชมงคลสุธี ธ. วดัราชบพิธฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๒ 
 ๑๘. พระราชสุทธิมงคล ธ. วดัมกฏุกษตัริยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๒ 
 ๑๙. พระราชสุทธิโสภณ วดัอรุณราชวราราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๓ 
 ๒๐. พระราชวิสุทธิมุนี  ธ. วดัราษฎร์บาํรุง/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๓ 
 ๒๑. พระราชสมุทรรังษี วดัอมัพวนัเจติยาราม/อมัพวา/สมุทรสงคราม  ๒๕๔๓ 
 ๒๒. พระราชปัญญากวี  ธ. วดัถาวรคุณาราม/ภเูกต็ ๒๕๔๓ 
 ๒๓. พระราชบณัฑิต   ธ. วดัปทุมวนาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๓ 
 ๒๔. พระราชสารโมลี  ธ. วดันาควชัรโสภณ/กาํแพงเพชร ๒๕๔๓ 
 ๒๕. พระราชวิริยาลงัการ วดัปากนํH า/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๓ 
 ๒๖. พระราชวีรากร วดัมณีไพรสณฑ์/แม่สอด/ตาก ๒๕๔๓ 
 ๒๗. พระราชสิทธิมงคล วดัศาลาปูน/พระนครศรีอยธุยา ๒๕๔๔ 
 ๒๘. พระราชวชิราภรณ์ วดัพระเชตุพนฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๔ 
 ๒๙. พระราชวิจิตรการ วดัเศวตฉตัร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๔ 
 ๓๐. พระราชสารสุธี  ธ. วดัสิริกาญจนาราม/กาญจนบุรี ๒๕๔๔ 
 ๓๑. พระราชสิทธินายก วดัพระสิงห์/เชียงราย ๒๕๔๔ 
 ๓๒. พระราชประสิทธิวิมล วดัระฆงัโฆสิตาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๔ 
 ๓๓. พระราชวรญาณมุนี  ธ. วดัพิศาลรัญญาวาส/หนองบวัลาํภู ๒๕๔๔ 
 ๓๔. พระราชวชิรโมลี วดัสวนพลู/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๔ 
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 ๓๕. พระราชปริยติัดิลก วดัประยรุวงศาวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๓๖. พระราชวิสุทธาภรณ์ วดัพระแท่นดงรัง/ท่ามะกา/กาญจนบุรี ๒๕๔๕ 
 ๓๗. พระราชเมธี วดัราชนดัดาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๓๘. พระราชรัตนาภรณ์ วดัอินทรวหิาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๓๙. พระราชเขมากร วดัเจด็ยอด/เชียงใหม่ ๒๕๔๕ 
 ๔๐. พระราชวิสุทธิคุณ วดัคลองวาฬ/ประจวบคีรีขนัธ์ ๒๕๔๕ 
 ๔๑. พระราชศีลสังวร  ธ. วดัมชัฌิมาวาส/สงขลา ๒๕๔๕ 
 ๔๒. พระราชญาณปรีชา  ธ. วดัราชาธิวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๔๓. พระราชธรรมกวี  ธ. วดับวรมงคล/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๔๔. พระราชญาณดิลก ธ. วดัปลดสัตว/์อ่างทอง ๒๕๔๕ 
 ๔๕. พระราชโมลี วดัจกัรวรรดิราชาวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๔๖. พระราชสุทธิโมลี  ธ. วดัเสนาสนาราม/พระนครศรีอยธุยา ๒๕๔๕ 
 ๔๗. พระราชปริยติั วดันครสวรรค/์นครสวรรค ์ ๒๕๔๕ 
 ๔๘. พระราชวรมุนี วดัดุสิดาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๔๙. พระราชอุทยักวี วดัมณีสถิตกปิฏฐาราม/อุทยัธานี ๒๕๔๕ 
 ๕๐. พระราชชยัมุนี วดัชยัสามหมอ/แกง้คร้อ/ชยัภูมิ ๒๕๔๕ 
 ๕๑. พระราชเมธาจารย ์ ธ. วดัจาํทรายมูล/หา้งฉัตร/ลาํปาง ๒๕๔๕ 
 ๕๒. พระราชพรหมเถร วิ. วดัปากนํH า/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๕๓. พระราชรัตนดิลก วดัจกัรวรรดิราชาวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๕๔. พระราชธรรมสุนทร วดัพระเชตุพนฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๕๕. พระราชวิสุทธิโมลี วดัมหาธาตุฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๕๖. พระราชวีราคม วดักํHาก่อ/แม่ฮ่องสอน ๒๕๔๖ 
 ๕๗. พระราชพฒันโสภณ วดัชิโนรสาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๕๘. พระราชวิมล วดัชนะสงคราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๕๙. พระราชสีมาภรณ์ วดับึง/นครราชสีมา ๒๕๔๖ 
 ๖๐. พระราชวินยัเวที  ธ. วดัโบสถ/์อินทร์บุรี/สิงห์บุรี ๒๕๔๖ 
 ๖๑. พระราชญาณกวี  ธ. วดัโสมนสัวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๖๒. พระราชมงคลรังษี วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ/พิษณุโลก ๒๕๔๖ 
 ๖๓. พระราชกิตติเมธี วดัพระนอนจกัรสีห์/สิงห์บุรี ๒๕๔๖ 
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 ๖๔. พระราชวิสุทธิกวี ธ. วดัภูผาภิมุข/พทัลุง ๒๕๔๖ 
 ๖๕. พระราชมงคลญาณ วดับูรพาราม/ยะหริ ง/ปัตตานี ๒๕๔๖ 
 ๖๖. พระราชนนัทมุนี วดัละหาร/บางบวัทอง/นนทบุรี ๒๕๔๖ 
 ๖๗. พระราชพิพฒันาทร วิ. ธ. วดัปทุมวนาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๖๘. พระราชสุธรรมาภรณ์ วดัป่าโมก/ป่าโมก/อ่างทอง ๒๕๔๖ 
 ๖๙. พระราชสิทธิเวที วดัเจษฎาราม/สมุทรสาคร ๒๕๔๖ 
 ๗๐. พระราชวรานุวตัร ธ. วดัศรีจนัทร์/ขอนแก่น ๒๕๔๖ 
 ๗๑. พระราชพิศาลมุนี ธ. วดัมกฏุกษตัริยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๗๒. พระราชธรรมโกศล ธ. วดัใตพ้ระเจา้ใหญ่องคตื์Hอ/อุบลราชธานี ๒๕๔๖ 
 ๗๓. พระราชรัตนกวี วดัมหาธาตุ/ยโสธร ๒๕๔๖ 
 ๗๔. พระราชธรรมโมลี  ธ. วดัแกว้พิทกัษเ์จริญธรรม/กรุงเทพฯ ๒๕๔๖ 
 ๗๕. พระราชพรหมจริยคุณ วดัเวฬุวนั/ร้อยเอด็ ๒๕๔๖ 
 ๗๖. พระราชรัตนมงคล ธ. วดับวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๗๗. พระราชรัตนมุนี วดัพระปฐมเจดีย/์นครปฐม        ๒๕๔๗ 
 ๗๘. พระราชสุวรรณมุนี วดัมหาธาตุ/เพชรบุรี                ๒๕๔๗ 
 ๗๙. พระราชปรีชาญาณมุนี วดับ่อชะเนง/หัวตะพาน/อาํนาจเจริญ   ๒๕๔๗ 
 ๘๐. พระราชปัญญามุนี วดัอนงคาราม/กรุงเทพฯ           ๒๕๔๗ 
 ๘๑. พระราชวิจิตรปฏิภาณ วดัสุทศันเทพวราราม/กรุงเทพฯ ๒๕๔๗ 
 ๘๒. พระราชกิตติโสภณ วดัเบญจมบพิตรฯ/กรุงเทพฯ      ๒๕๔๗ 
 ๘๓. พระราชธรรมวาที วดัประยรุวงศาวาส/กรุงเทพฯ     ๒๕๔๗ 
 ๘๔. พระราชธรรมนิเทศ วดัสวนแกว้/นนทบุรี                ๒๕๔๗ 
 ๘๕. พระราชภาวนาวราจารย ์วิ. วดัชยัภมิูพิทกัษ์/ชยัภูมิ             ๒๕๔๗ 
 ๘๖. พระราชธีราจารย ์ วดัพระธาตุพนม/นครพนม       ๒๕๔๗ 
 ๘๗. พระราชโสภณ ธ. วดัเทพศิรินทราวาส/กรุงเทพฯ    ๒๕๔๗ 
 ๘๘. พระราชประสิทธิคุณ วดัแจง้แสงอรุณ/สกลนคร          ๒๕๔๗ 
 ๘๙. พระราชสารโสภณ วดัจอมไตร/นาโยง/ตรัง            ๒๕๔๗ 
 ๙๐. พระราชปัญญาสุธี วดัประชุมโยธี/พงังา                ๒๕๔๗ 
 ๙๑. พระราชวราลงัการ ธ. วดัโพธิสมภรณ์/อุดรธานี           ๒๕๔๗ 
 ๙๒. พระราชสุทธาจารย ์ธ. วดัเทพรังษี/ยโสธร                  ๒๕๔๗ 
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 ๙๓. พระราชวิสุทธินายก ธ. วดัเทพนิมิตร/ฉะเชิงเทรา          ๒๕๔๗ 
 ๙๔. พระราชรัตนวราภรณ์ วดัพนญัเชิง/พระนครศรีอยธุยา ๒๕๔๗ 
 ๙๕. พระราชปริยติัวิมล ธ. วดัอาวุธวิกสิตาราม/กรุงเทพฯ    ๒๕๔๗ 
 ๙๖. พระราชปริยตัโยดม วดัจองคาํ/ลาํปาง                    ๒๕๔๗ 
  ๙๗. พระราชกวี ธ. วดับวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๙๘. พระราชเมธากรกวี ธ. วดัเสนาสนาราม/พระนครศรีอยธุยา ๒๕๔๗ 
 ๙๙. พระราชพุทธิมงคล วิ. ธ. วดัโรงธรรมสามคัคี/สันกาํแพง/เชียงใหม่ ๒๕๔๗ 
 ๑๐๐. พระราชดิลก ธ. วดัปทุมวนาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๑๐๑. พระราชวราภรณ์ ธ. วดัราชประดิษฐฯ์/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๑๐๒. พระราชสิริชยัมุนี วดับา้นใหม่/ชยันาท ๒๕๔๗ 
 ๑๐๓. พระราชวิจิตรโมลี วดัท่าหลวง/พิจิตร ๒๕๔๗ 
 ๑๐๔. พระราชพุทธิมุนี ธ. วดัมกฏุกษตัริยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๑๐๕. พระราชภาวนามงคล วิ. วดัเภตราสุขารมย/์ระยอง ๒๕๔๗ 
 ๑๐๖. พระราชปัญญาภรณ์ วดันางชี/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๑๐๗. พระราชวิสุทธิโกศล วดัพิชยญาติการาม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๑๐๘. พระราชธีราภรณ์ วดัศรีชมชื น/หนองคาย ๒๕๔๗ 
 ๑๐๙. พระราชปรีชามุนี วดักลาง/กาฬสินธุ์ ๒๕๔๗ 
 ๑๑๐. พระราชปริยติัเมธี วดัท่าตอน/เชียงใหม่ ๒๕๔๗ 
 ๑๑๑. พระราชเจติยาจารย ์ธ. วดัเจดียห์ลวง/เชียงใหม่ ๒๕๔๗ 
 ๑๑๒. พระราชปริยติัโสภณ วดัหนองกงุ/ขอนแก่น ๒๕๔๗ 
 ๑๑๓. พระราชวชิรโสภณ วดัวชิรธรรมสาธิต/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๑๑๔. พระราชปริยตัยาภรณ์ วดัเขียนเขต/ปทุมธานี ๒๕๔๗ 
 ๑๑๕. พระราชรณงัคมุนี วดัตโปทาราม/ระนอง ๒๕๔๗ 
 ๑๑๖. พระราชภทัรธาดา วดับางกะเบา/ปราจีนบุรี ๒๕๔๗ 
 ๑๑๗. พระราชมุกดาหารคณี วดัศรีมงคลใต/้มุกดาหาร ๒๕๔๗ 
 ๑๑๘. พระราชปริยติัเวที วดัพระพิเรนทร์/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๑๑๙. พระราชสมุทรเมธี วดัพิชยัสงคราม/สมุทรปราการ ๒๕๔๗ 
 ๑๒๐. พระราชญาณวสิิฐ  วิ. วดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม/ราชบุรี ๒๕๔๗ 
 ๑๒๑. พระราชวิสุทธี วดัทุ่งกวาว/แพร่ ๒๕๔๗ 
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 ๑๒๒. พระราชวิสุทธิมงคล วดัดอนเมือง/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๑๒๓. พระราชคุณาภรณ์ วดัภูมินทร์/น่าน ๒๕๔๘ 
 ๑๒๔. พระราชพุฒิมุนี วดัศรีษะเกษ/หนองคาย ๒๕๔๘ 
 ๑๒๕. พระราชวรคุณ ธ. วดับูรพาราม/สุรินทร์ ๒๕๔๘ 
 ๑๒๖. พระราชวิริยาภรณ์ วดัศรีอุโมงคค์าํ/พะเยา ๒๕๔๘ 
 ๑๒๗. พระราชวรธรรมโกศล วดัชยัมงคล/สงขลา ๒๕๔๘ 
 ๑๒๘. พระราชเจติยาภิบาล วดัพระประโทณเจดีย/์นครปฐม ๒๕๔๘ 
 ๑๒๙. พระราชกิตติเวที วดัเบญจมบพิตร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๑๓๐. พระราชปริยติักวี วดักลาง/บุรีรัมย ์ ๒๕๔๘ 
 ๑๓๑. พระราชสังวรคุณ วดัพระพุทธบาท/สระบุรี ๒๕๔๘ 
 ๑๓๒. พระราชวินยัสุนทร ธ. วดันิเวศธรรมประวติั/พระนครศรีอยธุยา ๒๕๔๘ 
 ๑๓๓. พระราชรัตนโสภณ วดับุณยประดิษฐ/์กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๑๓๔. พระราชปัญญาเมธี วดัจนัทาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๑๓๕. พระราชธรรมาภรณ์ วดักลางวรวิหาร/สมุทรปราการ ๒๕๔๘ 
 ๑๓๖. พระราชวิสุทธิญาณ ธ. วดับวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๑๓๗. พระราชสิทธิมุนี วิ. วดัมหาธาตุฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๑๓๘. พระราชสุวรรณเมธี ธ. วดัเทพศิรินทราวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๑๓๙. พระราชภาวนาพินิจ ว.ิ ธ. วดัพุทธบูชา/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๑๔๐. พระราชรัตนากร วดัธาตุเรณู/นครพนม ๒๕๔๘ 
 ๑๔๑. พระราชวิริยสุนทร วดัชยัชนะสงคราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๑๔๒. พระราชเวที วดัพระเชตุพนฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๑๔๓. พระราชรัตนวิสุทธิ2  วดัด่านประชากร/ชุมพร ๒๕๔๙ 
 ๑๔๔. พระราชสุตาลงัการ วดันิมมานรดี/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๑๔๕. พระราชธรรมคณี วดัศรีรัตนาราม/พิษณุโลก ๒๕๔๙ 
 ๑๔๖. พระราชปัญญาเวที วดัตากฟ้า/นครสวรรค ์ ๒๕๔๙ 
 ๑๔๗. พระราชเมธาภรณ์ ธ. วดัสัตตนารถปริวตัร/ราชบุรี ๒๕๔๙ 
 ๑๔๘. พระราชพิศาลสุธี  ธ. วดัโพธิการาม/ชุมพร ๒๕๔๙ 
 ๑๔๙. พระราชรัตนาลงกรณ์ วดัหลวงเพญ็/อุดรธานี ๒๕๔๙ 
 ๑๕๐. พระราชปฏิภาณมุนี วดัประยรุวงศาวาส/กรุงเทพฯ ๒๕๔๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๔ 

 ๑๕๑. พระราชกิตติรังษี วดัเพียนาม/ศรีสะเกษ ๒๕๔๙ 
 ๑๕๒. พระราชเมธากร วดัศรีบุรีรตนาราม/สระบุรี ๒๕๔๙ 
 ๑๕๓. พระราชญาณมุนี ธ. วดัประชานิยม/สกลนคร ๒๕๔๙ 
 ๑๕๔. พระราชสิทธิญาณ วดัเขาโบสถ/์ประจวบคีรีขนัธ์ ๒๕๔๙ 
 ๑๕๕. พระราชไพศาลมุนี ธ. วดัโมกขธรรมาราม/สุราษฎร์ธานี ๒๕๔๙ 
 ๑๕๖. พระราชปริยตัยาทร วดัปัจฉิมทศัน์/มหาสารคาม ๒๕๔๙ 
 ๑๕๗. พระราชสิทธิวิมล วดัใหญ่อินทาราม/ชลบุรี ๒๕๔๙ 
 ๑๕๘. พระราชสุตาภรณ์ วดัปากนํH า/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๑๕๙. พระราชวินยัโสภณ ธ. วดัมกฏุกษตัริยาราม/กรุงเทพฯ ๒๕๔๙ 
 ๑๖๐. พระราชภาวนาวิกรม วิ. วดัหนองป่าพง/อุบลราชธานี ๒๕๔๙ 
 ๑๖๑. พระราชรัตนสุธี วดัชนะสงคราม/กรุงเทพฯ ๒๕๔๙ 
 ๑๖๒. พระราชวิสุทธิโสภณ วดัราชสิทธาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๑๖๓. พระราชวิมลโมลี วดัพายพั/นครราชสีมา ๒๕๔๙ 
 ๑๖๔. พระราชพุฒิเมธี วดัมงคลทบัคลอ้/พิจิตร ๒๕๔๙ 
 ๑๖๕. พระราชวุฒาจารย ์ธ. วดัโพธิสมภรณ์/อุดรธานี ๒๕๔๙ 
 ๑๖๖. พระราชสุทธิธรรมาจารย ์ วดัประยรูธรรมาราม/ปทุมธานี ๒๕๔๙ 
 ๑๖๗. พระราชสิทธิโกศล วดัอนงคาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๑๖๘. พระราชญาณเวที  ธ. วดัราชผาติการาม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๑๖๙. พระราชธรรมาลงัการ วดับุญวาทยว์ิหาร/ลาํปาง ๒๕๔๙ 
 ๑๗๐. พระราชพิพฒันาภรณ์ วดัทรายขาว/สงขลา ๒๕๔๙ 
 ๑๗๑. พระราชสุตาลงกรณ์ วดับูรพารามใต/้ยโสธร ๒๕๔๙ 
 ๑๗๒. พระราชศาสนโมลี วดัโพธิ2 เงิน/สิงห์บุรี ๒๕๔๙ 
 ๑๗๓. พระราชวิสุทธิดิลก วดัสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๑๗๔. พระราชวรนายก วดัอุดมธานี/นครนายก ๒๕๔๙ 
 ๑๗๕. พระราชคุณาธาร วดัโปรดเกศเชษฐาราม/สมุทรปราการ ๒๕๔๙ 
 ๑๗๖. พระราชสุมนตมุ์นี ธ. วดับวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๑๗๗. พระราชมุนี   ธ. วดัเทพศิรินทราวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๑๗๘. พระราชวรเวที วดัราชคฤห์/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๑๗๙. พระราชปัญญาโสภณ วดัสระเกศ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๕ 

 ๑๘๐. พระราชปฏิภาณโสภณ วดัราชโอรสาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๑๘๑. พระราชญาณวสุิทธิโสภณ วิ.ธ. วดัศรีอภยัวนั/เลย ๒๕๕๐ 
 ๑๘๒. พระราชวีราภรณ์ วดัศรีบุญเรือง/เลย ๒๕๕๐ 
 ๑๘๓. พระราชวชิรดิลก วดัเพชรสมุทรวรวิหาร/สมุทรสงคราม ๒๕๕๐ 
 ๑๘๔. พระราชวราจารย ์  ธ. วดันพวงศาราม/ปัตตานี ๒๕๕๐ 
 ๑๘๕. พระราชปฏิภาณโกศล ธ. วดัเขมาภิรตาราม/นนทบุรี ๒๕๕๐ 
 ๑๘๖. พระราชปราจีนมุนี  ธ. วดัป่าทรงคุณ/ปราจีนบุรี ๒๕๕๐ 
 ๑๘๗. พระราชสุตกวี วดัมหรรณพาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๑๘๘. พระราชปริยติัโกศล วดัใหม่พิเรนทร์/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๑๘๙. พระราชจริยาภรณ์ วดัพระเชตุพนฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๑๙๐. พระราชธรรมสุธี ธ. วดัเกตการาม/สมุทรสงคราม ๒๕๕๐ 
 ๑๙๑. พระราชพุทธิรังษี วดัธาตุนอ้ย/นครศรีธรรมราช ๒๕๕๐ 
 ๑๙๒. พระราชวิสุทธิเมธี วดัไชยชุมพลชนะสงคราม/กาญจนบุรี ๒๕๕๐ 
 ๑๙๓. พระราชวิมลเมธี วดัราษฎร์ศรัทธาธรรม/สุโขทยั ๒๕๕๐ 
 ๑๙๔. พระราชธรรมโสภณ วดับูรพาภิราม/ร้อยเอด็ ๒๕๕๐ 
 ๑๙๕. พระราชปัญญารังษี วดัพิชยญาติการาม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๑๙๖. พระราชปริยติัสุธี วดัคลองเกตุ/ลพบุรี ๒๕๕๑ 
 ๑๙๗. พระราชศีลโสภณ ธ. วดัโสมนสัวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๑๙๘. พระราชสุทธิญาณ วดักาญจนสิงหาสน์/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๑๙๙. พระราชปัญญาโมลี วดัพระธาตุหริภุญชยั/ลาํพนู ๒๕๕๑ 
 ๒๐๐. พระราชธรรมภาณี วดัหลวงอรัญญ์/สระแกว้ ๒๕๕๑ 
 ๒๐๑. พระราชพรหมาจารย ์วิ. วดัคีรีวงค/์นครสวรรค ์ ๒๕๕๑ 
 ๒๐๒. พระราชสุธี วดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม/กรุงเทพฯ ๒๕๕๑ 
 ๒๐๓. พระราชปริยติัมุนี วดัคูหาสวรรค/์พทัลุง ๒๕๕๑ 
 ๒๐๔.พระราชวรญาณ  ธ. วดับุปผาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๒๐๕.พระราชวรเมธี วดัเขาวงั/ราชบุรี ๒๕๕๑ 
 ๒๐๖.พระราชรัตโนบล วดัศรีสระแกว้/หนองบวัลาํภู ๒๕๕๑ 
 ๒๐๗.พระราชศีลโสภติ วดัป่าพุทธมงคล/กาฬสินธุ์ ๒๕๕๑ 
 ๒๐๘.พระราชพฒัโนดม วดัยาง/สวนหลวง/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๖ 

 ๒๐๙.พระราชมงคลมุนี วดัไพชยนตพ์ลเสพย/์สมุทรปราการ ๒๕๕๑ 
 ๒๑๐.พระราชสารเวที ธ. วดัสัมพนัธวงศาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑  
 

ชัHนราชมี ๒๐๙ รูป,  มหานิกาย  ๑๕๐ รูป,  ปัจจุบนั ๑๔๘ รูป, ว่าง ๒ รูป 
ธรรมยตุ ๕๙ รูป,  ปัจจุบนั ๕๙  รูป,  พิเศษ ๒ รูป 

 
พระราชาคณะชั�นสามัญ 

 
 ๑. พระประสาธน์โศภน วดัคูหาสวรรค/์พทัลุง ๒๕๐๕ 
 ๒. พระปริยตัิโสภณ วดัหิรัญรูจี/กรุงเทพมหานคร ๒๕๐๙ 
 ๓. พระอมรสุธี วดัพระเชตุพนฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๑๖ 
 ๔. พระโสภณธรรมาภรณ์  ธ. วดัราชผาติการาม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๑๘ 
 ๕. พระศรีวิสุทธิมุนี วดัสุทศันเทพวราราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๒๐ 
 ๖. พระวิเชียรธรรมานุวตัร วดัอรุณราชวราราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๒๑ 
 ๗. พระวินยัสารสุธี  ธ. วดัวชิราลงกรณวราราม/นครราชสีมา ๒๕๒๑ 
 ๘. พระศรีวิสุทธิโมลี ที พกัสงฆว์งัสะทอ้น/นครราชสีมา ๒๕๒๖ 
 ๙. พระมหาสิทธิการ วดัเพชรสมุทรวรวิหาร/สมุทรสงคราม ๒๕๒๗ 
 ๑๐. พระปัญญาภิมณฑ์มุนี  ธ. วดับางระกาํ/พิษณุโลก ๒๕๒๙ 
 ๑๑. พระสุตาวุธวิสิฐ วดัแกว้โกรวาราม/กระบี  ๒๕๓๐ 
 ๑๒. พระมงคลกิตติธาดา วดัป่าวเิวก/อุบลราชธานี ๒๕๓๐ 
 ๑๓. พระศรีปริยติัสุธี วดัอรุณราชวราราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๐ 
 ๑๔. พระศรีปริยติัโกศล วดัป่าเลไลยก/์สุพรรณบุรี ๒๕๓๐ 
 ๑๕. พระเมธีรัตนดิลก วดัอรุณราชวราราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๑ 
 ๑๖. พระคีรีรัฐธรรมคณี วดัมงคลนิมิตร/ภเูกต็ ๒๕๓๒ 
 ๑๗. พระโสภณกิตติธาดา วดับา้นกอ้ง/ลาํพนู ๒๕๓๒ 
 ๑๘. พระวินยัมุนี  ธ. วดัโสมนสัวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๒ 
 ๑๙. พระสิริสุทศัน์ธรรมาภรณ์ วดัสุทศันเทพวราราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๒ 
 ๒๐. พระมงคลภาณกาจารย ์ ธ. วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม/กรุงเทพฯ ๒๕๓๓ 
 ๒๑. พระวิสุทธิสมโพธิ วดัชนะสงคราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๗ 

 ๒๒. พระภาวนาวสุิทธิญาณเถร วิ.ธ. วดัดอยธรรมเจดีย/์สกลนคร       ๒๕๓๔ 
 ๒๓. พระมงคลวฒันคุณ ธ. วดัป่าสาลวนั/นครราชสีมา ๒๕๓๕ 
 ๒๔. พระโสภณนโรดม วดัแกว้แจ่มฟ้า/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๕ 
 ๒๕. พระศรีสัจญาณมุนี วดัโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๒๕๓๕ 
 ๒๖. พระศรีญาณโสภณ  ธ. วดัพระราม ๙ กาญจนาภเิษก/กรุงเทพฯ     ๒๕๓๕ 
 ๒๗. พระสุนทรอรรถรส วดัชนะสงคราม/กรุงเทพฯ ๒๕๓๕ 
 ๒๘. พระสังวรวสุิทธิคุณ  ธ. วดัญาณสังวราราม/ชลบุรี ๒๕๓๕ 
 ๒๙. พระศรีญาณวงศ ์ วดัมงคลชยัพฒันา/สระบุรี ๒๕๓๕ 
 ๓๐. พระวิโรจน์ญาณวงศ ์ วดัประดู่ฉิมพลี/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๕ 
 ๓๑. พระญาณวิศิษฏ ์วิ. ธ. วดัอโศการาม/สมุทรปราการ ๒๕๓๕ 
 ๓๒. พระญาณวิลาศ  ธ. วดัเขาสุกิม/จนัทบุรี ๒๕๓๕ 
 ๓๓. พระอุดมวฒันมงคล  ธ. วดัถํHาวฒันมงคล/ระยอง ๒๕๓๕ 
 ๓๔. พระภาวนาวิริยคุณ วดัพระธรรมกาย/ปทุมธานี ๒๕๓๕ 
 ๓๕. พระอโนมคุณมุนี  ธ. วดัสามแกว้/ชุมพร ๒๕๓๕ 
 ๓๖. พระกิตติสารกวี  ธ. วดัมหาสมณาราม/เพชรบุรี ๒๕๓๕ 
 ๓๗. พระปริยตัิพชัราภรณ์ วดัไพรสณฑ์ศกัดาราม/เพชรบูรณ์ ๒๕๓๕ 
 ๓๘. พระกวีวงศ ์ วดัราชสิทธาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๕ 
 ๓๙. พระศรีกิตติโมลี จงัหวดันนทบุรี ๒๕๓๕ 
 ๔๐. พระเมธีธรรมานันท ์ วดัดอนหวาย/สามพราน/นครปฐม ๒๕๓๕ 
 ๔๑. พระพินิตพินยั  ธ. วดัสัมพนัธวงศาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๕ 
 ๔๒. พระสิริชยัโสภณ วดัมหาธาตุฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๕ 
 ๔๓. พระอมรโสภณ  ธ. วดัเทพศิรินทราวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๕ 
 ๔๔. พระประกาศพุทธกิจ  ธ. วดับวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๕ 
 ๔๕. พระภทัรศีลสังวร  ธ. วดับุปผาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๕ 
 ๔๖. พระจุลนายก  ธ. วดัญาณสังวราราม/บางละมุง/ชลบุรี ๒๕๓๖ 
 ๔๗. พระศรีภทัรมุนี วดัทองนพคุณ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๖ 
 ๔๘. พระปริยตัิเมธาภรณ์ วดัราชโอรสาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๖ 
 ๔๙. พระปริยตัิโกศล  ธ. วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม/กรุงเทพฯ ๒๕๓๖ 
 ๕๐. พระกิตติวรประสาธน์  ธ. วดัราชาธิวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๖ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๘ 

 ๕๑. พระวิบูลปัญญาภรณ์  ธ. วดับรมนิวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๖ 
 ๕๒. พระศาสนานุรักษ ์ วดัปากนํH า/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๖ 
 ๕๓. พระโสภณปริยติัธรรม วดัธรรมจกัร/พิษณุโลก ๒๕๓๗ 
 ๕๔. พระศรีสุธรรมเมธี วดัเมืองยะลา/ยะลา ๒๕๓๗ 
 ๕๕. พระปริยตัิธรรมสุธี  ธ. วดักนัมาตุยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๗ 
 ๕๖. พระสุนทรธรรมาภรณ์ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ/สุโขทยั ๒๕๓๘ 
 ๕๗. พระเมธีคุณาภรณ์ วดัเกาะหลกั/ประจวบครีีขนัธ์ ๒๕๓๘ 
 ๕๘. พระโสภณปัญญารังษี วดัมหาพฤฒาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๘ 
 ๕๙. พระโสภิตกิตติธาดา วดัเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๒๕๓๘ 
 ๖๐. พระวินยับณัฑิต  ธ. วดัตรีทศเทพ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๘ 
 ๖๑. พระพิศาลพฒันโสภณ วดับา้นโป่ง/ราชบุรี ๒๕๓๙ 
 ๖๒. พระศรีรัชมงคลบณัฑิต ธ. วดัสัมพนัธวงศาราม/กรุงเทพฯ ๒๕๓๙ 
 ๖๓. พระรัชมงคลสุนทร ธ. วดัราชาธิวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๙ 
 ๖๔. พระรัชมงคลวฒัน์ ธ. วดับุปผาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๙ 
 ๖๕. พระศรีปริยติัมุนี วดัราษฎร์บูรณะ/ปัตตานี ๒๕๓๙ 
 ๖๖. พระศรีรัชมงคลเมธี    ธ. วดัอาวุธวิกสิตาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๙ 
 ๖๗. พระสุนทรปริยติัวิกรม วดัป่างิHว/เชียงราย ๒๕๓๙ 
 ๖๘. พระประสาธน์สารโสภณ ธ. วดัศิริบรรพต/ลพบุรี ๒๕๓๙ 
 ๖๙. พระอมรเมธาจารย ์ วดัปรินายก/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๙ 
 ๗๐. พระสาครมุนี วดัสุทธิวาตวราราม/สมุทรสาคร ๒๕๓๙ 
 ๗๑. พระเมธีธรรมาภรณ์ วดัสุทศันเทพวราราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๙ 
 ๗๒. พระสุธีวราลงัการ วดัราชโอรสาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๙ 
 ๗๓. พระพิพฒัน์จริยาลงัการ วดัชนะสงคราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๙ 
 ๗๔. พระวิสุทธิมงคล วดัอปัสรสวรรค/์กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๐ 
 ๗๕. พระศรีปริยติับดี วดัมุมป้อม/นครศรีธรรมราช ๒๕๔๐ 
 ๗๖. พระวิเชียรธรรมคุณาธาร วดัพระเชตุพนฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๐ 
 ๗๗. พระวินยัโสภณ ธ. วดัปทุมวนาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๐ 
 ๗๘. พระปัญญาวธุธรรมคณี วดัแกว้โกรวาราม/กระบี  ๒๕๔๑ 
 ๗๙. พระญาณวิสาลเถร วิ.  ธ. วดัสักกะวนั/กาฬสินธุ์ ๒๕๔๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๙ 

 ๘๐. พระพิศาลธีรคุณ วดับูรพาพิทยาราม/จนัทบุรี ๒๕๔๑ 
 ๘๑. พระสิริวรคุณ  ธ. วดัสิริจนัทรนิมิตร/ลพบุรี ๒๕๔๑ 
 ๘๒. พระโพธิธรรมธาดา ธ. วดัท่าโพธิ2 /นครศรีธรรมราช ๒๕๔๑ 
 ๘๓. พระปริยตัิเวที วดัสุทศันเทพวราราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๑ 
 ๘๔. พระสุธีวรญาณ วดัมหาพฤฒาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๑ 
 ๘๕. พระศีลวิสุทธาจารย ์ วดัเหนือ/อุบลราชธานี ๒๕๔๒ 
 ๘๖. พระวิมลปัญญาภรณ์ วดัเสาธงทอง/ลพบุรี ๒๕๔๒ 
 ๘๗. พระวิสุทธิรังษี วดักาญจนบุรีเก่า/กาญจนบุรี ๒๕๔๒ 
 ๘๘. พระปริยตัิชยากร วดัโพธิ2 งาม/ชยันาท ๒๕๔๒ 
 ๘๙. พระญาณโมลี วดันิคมวชิราราม/เพชรบุรี ๒๕๔๒ 
 ๙๐. พระโพธิวรญาณ วดัเดิม/นครราชสีมา ๒๕๔๒ 
 ๙๑. พระพิศาลมงคลวฒัน์  ธ. วดัศรัทธาประชากร/สระบุรี ๒๕๔๒ 
 ๙๒. พระวฒันมงคล ธ. วดัสุวารีวิหาร/ร้อยเอด็ ๒๕๔๒ 
 ๙๓. พระมงคลญาณมุนี  ธ. วดัสุรชายาราม/ราชบุรี ๒๕๔๒ 
 ๙๔. พระเมธีวราลงัการ วดัทองนพคุณ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๒ 
 ๙๕. พระศรีสุธรรมโมลี วดัโมลีโลกยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๒ 
 ๙๖. พระปัญญาวิมลมุนี วดัอรุณราชวราราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๒ 
 ๙๗. พระบวรสุทธิวงศ ์  ธ. วดับวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๒ 
 ๙๘. พระวฒันญาณดิลก ธ. วดัราชาธิวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๒ 
 ๙๙. พระนิกรมมุนี วดัไตรมิตรวิทยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๒ 
 ๑๐๐. พระศรีมงคลเมธี ธ. วดัจนัทน์กะพอ้/ปทุมธานี ๒๕๔๒ 
 ๑๐๑. พระกิตติมงคลวฒัน์ ธ. วดัราษฎร์บาํรุง/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๒ 
 ๑๐๒. พระพิศาลสารคุณ ธ. วดัศรีจนัทร์/ขอนแก่น ๒๕๔๓ 
 ๑๐๓. พระศรีวิสุทธิเมธี วดัสุวรรณภูมิ/สุพรรณบุรี ๒๕๔๓ 
 ๑๐๔. พระปริยตัิมุนี วดัดงเคง็/นครราชสีมา ๒๕๔๓ 
 ๑๐๕. พระโสภณสีลคุณ ธ. วดัอมรินทราราม/ราชบุรี ๒๕๔๓ 
 ๑๐๖. พระศรีวรเวที วดัมหาวนาราม/อุบลราชธานี ๒๕๔๓ 
 ๑๐๗. พระกิตติวงศเ์วที วดัเบญจมบพิตรฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๓ 
 ๑๐๘. พระปริยตัิสุธี วดัชนะสงคราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๓ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๐ 

 ๑๐๙. พระญาณเวที  ธ. วดับวรมงคล/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๓ 
 ๑๑๐. พระโสภณธีรคุณ วดัเทพธิดาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๓ 
 ๑๑๑. พระมงคลสารเวที  วดัโพธิ2 กลาง/ขอนแก่น ๒๕๔๓ 
 ๑๑๒. พระมงคลมุนี วดัโบสถ/์ปราจีนบุรี ๒๕๔๓ 
 ๑๑๓. พระพิศิษฏว์ินยัการ ธ. วดัมเหยงคณ์/นครศรีธรรมราช ๒๕๔๓ 
 ๑๑๔. พระบูรพาคณาจารย ์ธ. วดับา้นโงง้/ปราจีนบุรี ๒๕๔๓ 
 ๑๑๕. พระสุทธิสารโสภณ ธ. วดัมิ งเมือง/ร้อยเอด็ ๒๕๔๔ 
 ๑๑๖. พระศรีสกลกิจ วดัศรีสุมงัคล/์สกลนคร ๒๕๔๔ 
 ๑๑๗. พระสุวีรญาณ ธ. วดัศรีแกง้คร้อ/ชยัภูมิ ๒๕๔๔ 
 ๑๑๘. พระวิสุทธิศีลาภรณ์ วดัตนัตยาภริม/ตรัง ๒๕๔๔ 
 ๑๑๙. พระมงคลนนทเขต วดัไทรใหญ่/นนทบุรี ๒๕๔๔ 
 ๑๒๐. พระพิพฒัน์ปัญญาภรณ์ วดัศาลาลอย/นครราชสีมา ๒๕๔๔ 
 ๑๒๑. พระวินยัโกศล ธ. วดัศรีอุบลรัตนาราม/อุบลราชธานี ๒๕๔๔ 
 ๑๒๒. พระเมธีวรคณาจารย ์ วดัจกัรวรรดิราชาวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๔ 
 ๑๒๓. พระศรีปริยติับณัฑิต วดัชนะสงคราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๔ 
 ๑๒๔. พระศรีสุธรรมเวที วดัพระปฐมเจดีย/์นครปฐม ๒๕๔๔ 
 ๑๒๕. พระศรีวราภรณ์ วดัปทุมคงคา/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๔ 
 ๑๒๖. พระศรีวชิราภรณ์ วดัพระบรมธาตุ/กาํแพงเพชร ๒๕๔๔ 
 ๑๒๗. พระสุธรรมเมธี วดัเจดียง์าม/ฝาง/เชียงใหม่ ๒๕๔๔ 
 ๑๒๘. พระสิริปัญญามุนี   ธ. วดัโสมนสัวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๔ 
 ๑๒๙. พระวิสุทธิคณาภรณ์  ธ. วดัราชาธิวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๔ 
 ๑๓๐. พระวินยัเมธี  ธ. วดัเฉลิมกาญจนาภิเษก/อ่างทอง ๒๕๔๔ 
 ๑๓๑. พระสุมงัคลาจารย ์ วดัศิริวราวาส/ศรีสะเกษ ๒๕๔๔ 
 ๑๓๒. พระมงคลวราจารย ์ วดัมิ งเมืองพฒันาราม/ขอนแก่น ๒๕๔๔ 
 ๑๓๓. พระสุธรรมภาณี วดัโคนอน/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๔ 
 ๑๓๔. พระศรีกิตติเมธี  ธ. วดัเทพนิมิตร/ฉะเชิงเทรา ๒๕๔๔ 
 ๑๓๕. พระมุนีสารโสภณ  ธ. วดัธรรมถาวร/ชุมพร ๒๕๔๕ 
 ๑๓๖. พระศรีธรรมนาถมุนี วดัมหาพุทธาราม/ศรีสะเกษ ๒๕๔๕ 
 ๑๓๗. พระศรีวิสุทธิคุณ วดัอินทราสุการาม/สังขะ/สุรินทร์ ๒๕๔๕ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๑ 

 ๑๓๘. พระวีรชยัสุนทร วดัไพรีพินาศ/กลางเมืองเก่า/ชยัภูมิ ๒๕๔๕ 
 ๑๓๙. พระปัญญากรกวี วดัศรีทรายมูล/เชียงราย ๒๕๔๕ 
 ๑๔๐. พระญาณนายก วดัขวญัเมืองระบือธรรม/มหาสารคาม ๒๕๔๕ 
 ๑๔๑. พระเพชรบูรณคณาวสัย วดัภูเขาดิน/เพชรบูรณ์ ๒๕๔๕ 
 ๑๔๒. พระจินดารัตนาภรณ์ วดัพระเจดียซ์าวหลงั/ลาํปาง ๒๕๔๕ 
 ๑๔๓. พระศรีปทุมเมธี วดัเขียนเขต/ปทุมธานี ๒๕๔๕ 
 ๑๔๔. พระพุทธิสารสุธี วดัแก่งศิลา/หนองคาย ๒๕๔๕ 
  ๑๔๕. พระโสภณปริยตัยาทร วดักะพงัสุรินทร์/ตรัง ๒๕๔๕ 
 ๑๔๖. พระอรรถโมลี วดัไผ่ลอ้ม/จนัทบุรี ๒๕๔๕ 
 ๑๔๗. พระกิตติสารสุธี  ธ. วดัเสนหา/นครปฐม ๒๕๔๕ 
 ๑๔๘. พระวิบูลศีลาจาร  ธ. วดัอมรเทพ/สมุทรสงคราม ๒๕๔๕ 
 ๑๔๙. พระจนัโทปมาจารย ์ ธ. วดัศรีวิชยั/นครพนม ๒๕๔๕ 
 ๑๕๐. พระสุวรรณโมลี วดัโพธาราม/สุพรรณบุรี ๒๕๔๕ 
 ๑๕๑. พระนิภากรโสภณ วดัหนองกลบั/นครสวรรค ์ ๒๕๔๕ 
 ๑๕๒. พระประสาธน์สารคุณ  ธ. วดัทุ่งโพธิ2 /บุรีรัมย ์ ๒๕๔๕ 
 ๑๕๓. พระเมธีสมุทรคุณ วดัเจริญสุขาราม/สมุทรสงคราม ๒๕๔๕ 
 ๑๕๔. พระปริยตัิกวี วดัปากนํH า/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๑๕๕. พระศรีธีรวงศ ์ วดัพระประโทณเจดีย/์นครปฐม ๒๕๔๕ 
 ๑๕๖. พระศรีธวชัเมธี วดัราชบุรณะ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๑๕๗. พระศรีสิทธิเมธี วดัท่าตอน/เชียงใหม่ ๒๕๔๕ 
 ๑๕๘. พระกวีวรญาณ  ธ. ปฏิบติัศาสนกิจอยูใ่นประเทศนิวซีแลนด์ ๒๕๔๕ 
 ๑๕๙. พระวีรธรรมมุนี วดัไตรมิตรวิทยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๑๖๐. พระวิสุทธิพงษเ์มธี วดัเศวตฉตัร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๑๖๑. พระพิพฒัน์สังวรคุณ วดัสุทศันเทพวราราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๑๖๒. พระศีลมงคล วดัสาํเภาเชย/ปะนาเระ/ปัตตานี ๒๕๔๕ 
 ๑๖๓. พระศรีวิสุทธิดิลก วดัวิเศษการ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 
 ๑๖๔. พระภาวนาวสุิทธิเถร วิ.  ธ. วดัโพธิ2 ศรี/อินทร์บุรี/สิงห์บุรี ๒๕๔๕ 
 ๑๖๕. พระมหานายก  ธ. วดับวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๑๖๖. พระวิสุทธินายก ธ. วดัสนธิกรประชาราม/เพชรบูรณ์ ๒๕๔๖ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๒ 

 ๑๖๗. พระวิชยัมุนี  ธ. วดัสาํราญนิเวศ/อาํนาจเจริญ ๒๕๔๖ 
 ๑๖๘. พระมงคลวฒัน์ วดับุญเกิด/ดอกคาํใต/้พะเยา ๒๕๔๖ 
 ๑๖๙. พระอุทยัธรรมานุวตัร วดัหนองขนุชาติ/หนองฉาง/อุทยัธานี ๒๕๔๖ 
 ๑๗๐. พระสุนทรธรรมานุวตัร วดัไผ่ลอ้ม/บางบาล/พระนครศรีอยธุยา ๒๕๔๖ 
 ๑๗๑. พระศรีปริยตัยาภรณ์ วดัพฒันาราม/สุราษฎร์ธานี ๒๕๔๖ 
 ๑๗๒. พระปริยตัิกิตติคุณ วดัมหตัตมงัคลาราม/หาดใหญ่/สงขลา ๒๕๔๖ 
 ๑๗๓. พระสุธีธรรมโสภณ วดัเทพากร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๑๗๔. พระโพธิรังษี วดัดอยสะเก็ด/ดอยสะเกด็/เชียงใหม่ ๒๕๔๖ 
 ๑๗๕. พระปริยตัิกิจวิธาน วดัโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๒๕๔๖ 
 ๑๗๖. พระญาณวิเศษ  วิ. ธ. วดัหลวงสุมงัคลาราม/ศรีสะเกษ ๒๕๔๖ 
 ๑๗๗. พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ2  วิ. ธ. วดัป่าคลองกุง้/จนัทบุรี ๒๕๔๖ 
 ๑๗๘. พระวิมลภาวนานุสิฐ วิ. วดักลาง/สุพรรณบุรี ๒๕๔๖ 
 ๑๗๙. พระไพศาลคุณากร วดัสิริปุณณาราม/ยะลา ๒๕๔๖ 
 ๑๘๐. พระชินวงศาจารย ์ ธ. วดัป่าเวฬุวนั/นครราชสีมา ๒๕๔๖ 
 ๑๘๑. พระวินยัโมลี  ธ. วดัวิเวกรัตนธชัมุนี/นครศรีธรรมราช ๒๕๔๖ 
 ๑๘๒. พระพิพฒัน์คณาภรณ์  วดัพรหมรังษี/ลพบุรี ๒๕๔๖ 
 ๑๘๓. พระโสภณธรรมธาดา  ธ. วดัคิรีวหิาร/ตราด ๒๕๔๖ 
 ๑๘๔. พระมงคลวรคุณ วดัศรีอุทุมพร/ศรีสะเกษ ๒๕๔๖ 
 ๑๘๕. พระมงคลวุฒิสาร วดัวุฒาราม/ขอนแก่น ๒๕๔๖ 
 ๑๘๖. พระสุวรรณวุฒาจารย ์ วดักุฎีทอง/สุพรรณบุรี ๒๕๔๖ 
 ๑๘๗. พระมงคลวชิราจารย ์ วดัเขาตะเครา/เพชรบุรี ๒๕๔๖ 
 ๑๘๘. พระเกศีวกิรม วดัโพธาราม/นครสวรรค ์ ๒๕๔๖ 
 ๑๘๙. พระศรีปริยติัวงศ ์ วดัราชนดัดาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๑๙๐. พระเมธีปริยติัวิบูล วดัสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๑๙๑. พระศรีธรรมโสภณ วดัพระธาตุหริภุญชยั/ลาํพนู ๒๕๔๖ 
 ๑๙๒. พระศรีปริยติัเมธี วดัคลองวาฬ/ประจวบคีรีขนัธ์ ๒๕๔๖ 
 ๑๙๓. พระกิตติสารเมธี วดัดาวดึงษาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๑๙๔. พระประสิทธิสุตคุณ วดัสุทศันเทพวราราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๑๙๕. พระจนัทูปมญาณโสภณ ธ. วดัเทพศิรินทราวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๓ 

 ๑๙๖. พระสิรินนัทเมธี วดับพิตรพิมุข/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๑๙๗. พระโสภณสมาธิคุณ วิ. วดัเบญจมบพิตรฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๑๙๘. พระกิตติวราภรณ์ ธ. วดัพระศรีมหาธาตุ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๑๙๙. พระสิริสารสุธี  ธ. วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม/กรุงเทพฯ ๒๕๔๖ 
 ๒๐๐. พระวิมลวิหารการ วดัพระธาตุเชิงชุม/สกลนคร ๒๕๔๖ 
 ๒๐๑. พระมงคลวุฒาจารย ์ วดัปทุมคงคา/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๒๐๒. พระสุนทรวิหารการ วดัประยรุวงศาวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๒๐๓. พระวิมลศีลาจาร  ธ. วดับรมนิวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๒๐๔. พระสุนทรกิจจาภิรักษ ์ วดัอรุณราชวราราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖ 
 ๒๐๕. พระโสภณวิหารการ วดัโพธิ2 ชยั/หนองคาย ๒๕๔๖ 
 ๒๐๖. พระวิจิตรพิพฒัโนดม วดัท่าไมแ้ดง/ตาก ๒๕๔๖ 
 ๒๐๗. พระภาวนาวสุิทธาจารย ์ วิ. วดัชยัพฤกษาราม/อุดรธานี ๒๕๔๖ 
 ๒๐๘. พระมงคลรัตนมุนี  ธ. วดัราษฎร์บาํรุง/พระนครศรีอยธุยา ๒๕๔๖ 
 ๒๐๙. พระโสภณนนทสาร วดับางไผ่/นนทบุรี ๒๕๔๖ 
 ๒๑๐. พระอุดมประชาทร วดัพระบาทนํHาพุ/ลพบุรี ๒๕๔๖ 
 ๒๑๑. พระอุดมธรรมคณี   วดัหลกัเมือง/ปัตตานี               ๒๕๔๗ 
 ๒๑๒. พระเมธีธรรมาลงัการ วดัพระบาทมิ งเมือง/แพร่           ๒๕๔๗ 
 ๒๑๓. พระพุทธิสารมุนี วดัเทพปูรณาราม/ขอนแก่น       ๒๕๔๗ 
 ๒๑๔. พระวิสิฐคณาภรณ์ วดัตน้สน/อ่างทอง                   ๒๕๔๗ 
 ๒๑๕. พระศาสนดิลก ธ. วดัป่าสุทธาวาส/สกลนคร          ๒๕๔๗ 
 ๒๑๖. พระอุดมธีรคุณ ธ. วดัธรรมิการาม/ประจวบคีรีขนัธ์ ๒๕๔๗ 
 ๒๑๗. พระพิศาลพฒันกิจ วดัอมรินทราราม/กรุงเทพฯ       ๒๕๔๗ 
 ๒๑๘. พระวิจิตรธรรมนิเทศ วดัราษฎร์บูรณาราม/ชุมพร           ๒๕๔๗ 
 ๒๒๐. พระบวรปริยติัวิธาน วดัพิชโสภาราม/อุบลราชธานี     ๒๕๔๗ 
 ๒๒๑. พระพิมลศีลาจาร วดัประสิทธิเวช/นครนายก        ๒๕๔๗ 
 ๒๒๒. พระพิพฒันปริยติัสุนทร วดัเทพลีลา/กรุงเทพมหานคร     ๒๕๔๗ 
 ๒๒๓. พระพิพิธกิจจาภิวฒัน์ วดัท่าสะอา้น/ฉะเชิงเทรา          ๒๕๔๗ 
 ๒๒๔. พระเนกขมัมมุนี ธ. วดัราษฎร์บาํรุง/กรุงเทพฯ         ๒๕๔๗ 
 ๒๒๕. พระญาณสิทธาจารย ์ธ. วดัเทพพิทกัษปุ์ณณาราม/นครราชสีมา ๒๕๔๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๔ 

 ๒๒๖. พระโสภณธรรมสาร ธ. วดัป่าดาราภิรมย/์เชียงใหม่        ๒๕๔๗ 
 ๒๒๗. พระสุธีธรรมานุวตัร วดัพระเชตุพนฯ/กรุงเทพฯ         ๒๕๔๗ 
 ๒๒๘. พระเมธีวราลงกรณ์ วดัชนะสงคราม/กรุงเทพฯ         ๒๕๔๗ 
 ๒๒๙. พระกิตติสารมุนี ธ. วดัมกฏุกษตัริยาราม/กรุงเทพฯ   ๒๕๔๗ 
 ๒๓๐. พระวิสุทธิ2 พุทธิศาสตร์ วดักวิศราราม/ลพบุรี               ๒๕๔๗ 
 ๒๓๑. พระสุธีวราภรณ์ วดัพระพุทธฉาย/สระบุรี           ๒๕๔๗ 
 ๒๓๒. พระโสภณธรรมเมธี วดัสุวรรณคีรี/กรุงเทพฯ            ๒๕๔๗ 
 ๒๓๓. พระภาวนาโพธิคุณ วดัธารนํHาไหล/สุราษฎร์ธานี       ๒๕๔๗ 
 ๒๓๔. พระโกศลปริยติักิจ วดัพรหมวงศาราม/กรุงเทพฯ     ๒๕๔๗ 
 ๒๓๕. พระอุดรคณารักษ ์ วดัพระเชตุพนฯ/กรุงเทพฯ   ๒๕๔๗ 
 ๒๓๖. พระวุฒิสารโสภณ ธ. วดัเวฬุวนั/ลพบุรี ๒๕๔๗ 
 ๒๓๗. พระศรีธีรพงศ ์ วดัพญาภ/ูน่าน ๒๕๔๗ 
 ๒๓๘. พระอุดมธรรมปรีชา วดัพระโยค/สุราษฎร์ธานี ๒๕๔๗ 
 ๒๓๙. พระสุวรรณศีลาจารย ์ วดัสุวรรณเจดีย/์พระนครศรีอยธุยา ๒๕๔๗ 
 ๒๔๐. พระปิยทสัสี ธ. วดัป่าผาเจริญ/วงัสะพุง/เลย ๒๕๔๗ 
 ๒๔๑. พระวิสุทธิกิตติสาร วดัเจริญจิตร/อาํนาจเจริญ ๒๕๔๗ 
 ๒๔๒. พระสิริพฒันาภรณ์ วดัทุ่งศรีเมือง/อุบลราชธานี ๒๕๔๗ 
 ๒๔๓. พระกิตติรามมุนี วดัโพธิ2 นิมิตร/นครราขสีมา ๒๕๔๗ 
 ๒๔๔. พระโสภณธรรมภาณี วดัราษฎร์ศรัทธาธรรม/กรุงเทพฯ ๒๕๔๗ 
 ๒๔๕. พระพิพฒัน์ปริยติักิจ วดัสุทธิวารี/จนัทบุรี ๒๕๔๗ 
 ๒๔๖. พระปริยตัิกิจโกศล วดัป้อมวิเชียรโชติการาม/สมุทรสาคร ๒๕๔๗ 
 ๒๔๗. พระมงคลสุทธิคุณ  วดับางสมคัร/ฉะเชิงเทรา ๒๕๔๗ 
 ๒๔๘. พระมงคลญาณเถร วิ. วดัสันติวเิวก/ร้อยเอด็ ๒๕๔๗ 
 ๒๔๙. พระมงคลสารคุณ  วดัโสมนสัประดิษฐ์/มหาสารคาม ๒๕๔๗ 
 ๒๕๐. พระสุเมธมุนี วดัปรมยัยกิาวาส/นนทบุรี ๒๕๔๗ 
 ๒๕๑. พระพิพฒัน์ปริยติัวิมล วดับางนาใน/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๒๕๒. พระวิสุทธิวรกิจ วดัคงคาราม/เพชรบุรี ๒๕๔๗ 
 ๒๕๓. พระศรีธรรมบณัฑิต วดัอรุณราชวราราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๒๕๔. พระศรีวิสุทธาภรณ์ ธ. วดับรมนิวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๕ 

 ๒๕๕. พระศรีสิทธิมุนี วดัสังเวชวิศยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๒๕๖. พระปิฎกโกศล วดัปากนํH า/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๒๕๗. พระเมธีปริยตัโยดม วดัสร้อยทอง/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๒๕๘. พระสุธีรัตนาภรณ์ วดัสุทศันเทพวราราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๒๕๙. พระโสภณวิริยาภรณ์ วดัสระเกศ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๒๖๐. พระวิสุทธิภทัรธาดา วดัประยรุวงศาวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๒๖๑. พระสุวิมลธรรมาภรณ์ วดัมหาธาตุฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๒๖๒. พระเมธาธรรมรส ธ. วดัมชัฌิมาวาส/สงขลา ๒๕๔๗ 
 ๒๖๓. พระสิทธิธรรมธาดา วดัสระเกศ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๒๖๔. พระวชัรธรรมาภรณ์ ธ. วดัสัมพนัธวงศาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๒๖๕. พระสุธีธรรมนาถ วดัยานนาวา/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๒๖๖. พระวิสุทธิธรรมธาดา ธ. วดัธรรมบูชา/สุราษฎร์ธานี ๒๕๔๗ 
 ๒๖๗. พระประสิทธิสารโสภณ ธ. วดัพระศรีมหาธาตุ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๒๖๘. พระวรญาณมุนี วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ/พิษณุโลก ๒๕๔๗ 
 ๒๖๙. พระกิตติสารโสภณ ธ. วดัโสมนสัวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๒๗๐. พระพิศิษฏว์ิหารการ วดัชนะสงคราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๒๗๑. พระปริยตัิสารสุธี ธ. วดันิเวศธรรมประวติั/พระนครศรีอยธุยา ๒๕๔๗ 
 ๒๗๒. พระศรีปริยติัญาณ วดัรวกบางบาํหรุ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๒๗๓. พระมงคลวสุิทธิ2  วดัสีลสุภาราม/ภเูก็ต ๒๕๔๗ 
 ๒๗๔. พระวิสุทธิสุนทร วดัอมรคีรี/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗ 
 ๒๗๕. พระวินยัสังวร ธ. วดัท่าตาํหนกั/นครปฐม ๒๕๔๗ 
 ๒๗๖. พระอมรเมธี วดัตากฟ้า/นครสวรรค ์ ๒๕๔๗ 
 ๒๗๗. พระพุทธิสารโสภณ ธ. วดัลา้นนาญาณสังวราราม/เชียงใหม่ ๒๕๔๘ 
 ๒๗๘. พระวิมลธรรมคณี วดักระบี นอ้ย/กระบี  ๒๕๔๘ 
 ๒๗๙. พระรัตนโมลี วดัเนินพระ/ระยอง ๒๕๔๘ 
 ๒๘๐. พระรัตโนภาสวิมล วดัศรีบุญเรือง/มุกดาหาร ๒๕๔๘ 
 ๒๘๑. พระวิบูลสิทธิคุณ วดัวารินทราราม/อุบลราชธานี ๒๕๔๘ 
 ๒๘๒. พระมงคลพิพฒัน์ วดัหลกัสี ราษฎร์สโมสร/สมุทรสาคร ๒๕๔๘ 
 ๒๘๓. พระศรีวชิรโมลี วดัมหาชยั/มหาสารคาม ๒๕๔๘ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๖ 

 ๒๘๔. พระศรีสุทธิพงศ ์ วดัศรีสุธรรมาราม/นครสวรรค ์ ๒๕๔๘ 
 ๒๘๕. พระปริยตัิวโรปการ วดัชยัพฤกษมาลา/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๒๘๖. พระปริยตัิวรคุณ วดัพระนารายณ์มหาราช/นครราชสีมา ๒๕๔๘ 
 ๒๘๗. พระปริยตัิกิจโสภณ วดับวังาม/ราชบุรี ๒๕๔๘ 
 ๒๘๘. พระนนทสารเวที วดัพิกุลเงิน/นนทบุรี ๒๕๔๘ 
 ๒๘๙. พระภาวนาวสุิทธิคุณ วิ. วดัพุทธภมิู/ยะลา ๒๕๔๘ 
 ๒๙๐. พระมงคลสิทธิ วดัธรรมพิทกัษ์/กาฬสินธ์ุ ๒๕๔๘ 
 ๒๙๑. พระสุมงคลมุนี ธ. วดัพิมพาวาส/ฉะเชิงเทรา ๒๕๔๘ 
 ๒๙๒. พระสุทธิสมณวตัร วดัมุจลินทวาปีวิหาร/ปัตตานี ๒๕๔๘ 
 ๒๙๓. พระสิรินนัทมุนี วดันางนอง/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๒๙๔. พระพิพฒันวราภรณ์ วดัศรีสุดาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๒๙๕. พระศรีปริยติัโมลี วดัราชนดัดาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๒๙๖. พระศรีปริยติัวิมล วดัคลองโพธิ2 /อุตรดิตถ ์ ๒๕๔๘ 
 ๒๙๗. พระศรีรัตนโมลี วดัราชสิทธาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๒๙๘. พระศรีวิสุทธิวงศ ์ วดัเทวราชกุญชร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๒๙๙. พระเมธีธรรมประนาท วดัท่าหลวง/พิจิตร ๒๕๔๘ 
 ๓๐๐. พระปริยตัิธีรคุณ วดัยานนาวา/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๓๐๑. พระวิบูลสีลาภรณ์ ธ. วดันรนาถสุนทริการาม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๓๐๒. พระปริยตัิธีรวงศ ์ธ. วดับึงพระลานชยั/ร้อยเอด็ ๒๕๔๘ 
 ๓๐๓. พระปริยตัิวรากร วดัคฤหบดี/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๓๐๔. พระสุธีธรรมาภรณ์ วดัมหาพฤฒาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๓๐๕. พระเมธีธรรมสาร ธ. วดับวรมงคล/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๓๐๖. พระสุทธิสารมุนี ธ. วดับรมนิวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๓๐๗. พระปริยตัิวราภรณ์ วดัจกัรวรรดิราชาวาส/กรุงเทพฯ ๒๕๔๘ 
 ๓๐๘. พระวิเชียรกวี วดัปากนํH า/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๓๐๙. พระสุวรรณวิมลศีล วดัสุวรรณดาราราม/พระนครศรีอยธุยา ๒๕๔๘ 
 ๓๑๐. พระพิศาลกิจจาภรณ์ วดัชนะสงคราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๓๑๑. พระอรรถกิจโกศล ธ. วดัพระราม ๙ กาญจนาภเิษก/กรุงเทพฯ ๒๕๔๘ 
 ๓๑๒. พระสิงหวิชยั วดัพระสิงห์/เชียงใหม่ ๒๕๔๘ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๗ 

 ๓๑๓. พระอุดมคมัภีรญาณ ธ. วดัอริยวงศาราม/ราชบุรี ๒๕๔๘ 
 ๓๑๔. พระมงคลดิลก วดันอ้ยนพคุณ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๓๑๕. พระอุดมสังวรญาณ วิ. ธ. วดัหงสาราม/ปัตตานี ๒๕๔๘ 
 ๓๑๖. พระพิศาลพฒันาทร วดัทุ่งเศรษฐี/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๘ 
 ๓๑๗. พระศรีสุทธิเวที วดัศรีโคมคาํ/พะเยา ๒๕๔๙ 
 ๓๑๘. พระมุนีนายก วดัหนองโพธิ2 /นครนายก ๒๕๔๙ 
 ๓๑๙. พระสุทธิสารสุธี  ธ. วดัดอนรัก/เมืองฯ/สงขลา ๒๕๔๙ 
 ๓๒๐. พระรัตนเมธี วดัแกว้ฟ้าจุฬามณี/กรุงเทพฯ ๒๕๔๙ 
 ๓๒๑. พระสุนทรกิจโสภณ วดัคณิกาผล/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๒๒. พระสุนทรปริยติักิจ วดัทรงธรรม/ชยัภูมิ ๒๕๔๙ 
 ๓๒๓. พระวิมลสุตาภรณ์ วดัพิกุลทอง/สิงห์บุรี ๒๕๔๙ 
 ๓๒๔. พระพิพฒัน์วิริยาภรณ์ วดัไร่ขิง/นครปฐม ๒๕๔๙ 
 ๓๒๕. พระพิพฒันศาสนกิจวิธาน วดัเสมียนนารี/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๒๖. พระพิศาลพฒันพิสุทธิ2  วดัเลา/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๒๗. พระสมาจารวิมล วดัมิตรภาพวนาราม/นครราชสีมา ๒๕๔๙ 
 ๓๒๘. พระโสภณสมุทรคุณ วดัคนัลดั/สมุทรปราการ ๒๕๔๙ 
 ๓๒๙. พระพุทธิญาณมุนี วดัพระธาตุผาเงา/เชียงราย ๒๕๔๙ 
 ๓๓๐. พระอุดมสารโสภณ ธ. วดัโบสถ/์ปทุมธานี ๒๕๔๙ 
 ๓๓๑. พระวิศาลโพธิสุนทร วดัโพธิ2 ปฐมาวาส/สงขลา ๒๕๔๙ 
 ๓๓๒. พระญาณไตรโลก วดักษตัราธิราช/พระนครศรีอยธุยา ๒๕๔๙ 
 ๓๓๓. พระศรีสมโพธิ วดัพระเชตุพนฯ/กรุงเทพฯ ๒๕๔๙ 
 ๓๓๔. พระปริยตัิโมลี  ธ. วดัสารนาถธรรมาราม/ระยอง ๒๕๔๙ 
 ๓๓๕. พระสิริรัตนสุธี  ธ. วดัแสงธรรมสุทธาราม/นครสวรรค ์ ๒๕๔๙ 
 ๓๓๖. พระเมธาวินัยรส ธ. วดัพระศรีมหาธาตุ/กรุงเทพฯ ๒๕๔๙ 
 ๓๓๗. พระนิภากรกิตติพิลาส ธ. วดัตรีทศเทพ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๓๘. พระสิทธิวชิรโสภณ วดัมหาธาตุ/เพชรบุรี ๒๕๔๙ 
 ๓๓๙. พระศรีวรญาณ วิ. วดัป่าหนองคู/มหาสารคาม ๒๕๔๙ 
 ๓๔๐. พระมงคลพรหมสาร วดัเขื อนอุบลรัตน์/อุบลราชธานี ๒๕๔๙ 
 ๓๔๑. พระพิมลพฒันาทร วดัมงคลรัตน์/สุรินทร์ ๒๕๔๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๘ 

 ๓๔๒. พระพิศาลศาสนกิจ ธ. วดัเขาศาลาอตุลฐานะจาโร/สุรินทร์ ๒๕๔๙ 
 ๓๔๓. พระวิสุทธิธรรมพิลาส วดัตน้ธงชยั/ลาํปาง ๒๕๔๙ 
 ๓๔๔. พระพิพิธพฒันาทร วดัปริวาศ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๔๕. พระสุนทรปริยติัวิธาน วดัราษฎร์บุรณะ/ปัตตานี ๒๕๔๙ 
 ๓๔๖. พระญาณดิลก วิ.  ธ. วดัมกฏุคีรีวนั/นครราชสีมา ๒๕๔๙ 
 ๓๔๗. พระพิศิษฏพ์ฒันพิธาน วดัหนองหอย/ราชบุรี ๒๕๔๙ 
 ๓๔๘. พระอาทรปริยติักิจ วดัเทพลีลา/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๔๙. พระบวรปริยติักิจ วดัสว่างสุวรรณาราม/นครพนม ๒๕๔๙ 
 ๓๕๐. พระสิทธิการโกศล วดัปราสาท/สุรินทร์ ๒๕๔๙ 
 ๓๕๑. พระวิสุทธิธรรมาจารย ์ วดัใหม่กรงทอง/ปราจีนบุรี ๒๕๔๙ 
 ๓๕๒. พระสุวรรณธีราจารย ์ วดัศรีวิชยัวนาราม/เลย ๒๕๔๙ 
 ๓๕๓. พระปัญญาวฒิุวิมล วดัชนาธิปเฉลิม/สตูล ๒๕๔๙ 
 ๓๕๔. พระสุนทรพุทธิธาดา วดันนัทวิชยั/หนองบวัลาํภู ๒๕๔๙ 
 ๓๕๕. พระโสภณพฒัโนดม วดัโพธาราม/พะเยา ๒๕๔๙ 
 ๓๕๖. พระมงคลพุทธิญาณ  ธ. วดัรามประดิษฐ/์นครศรีธรรมราช ๒๕๔๙ 
 ๓๕๗. พระมงคลวรสิทธิ วดัลาดปลาเคา้/นครปฐม ๒๕๔๙ 
 ๓๕๘. พระมุนีสารประสาธน์ วดัศรีคุณเมือง/อุดรธานี ๒๕๔๙ 
 ๓๕๙. พระประภสัสรมุนี ธ. วดัท่าสะอาด/หนองคาย ๒๕๔๙ 
 ๓๖๐. พระวตัตจารีศีลสุนทร วดับา้นส้อง/สุราษฎร์ธานี ๒๕๔๙ 
 ๓๖๑. พระวรพรตปัญญาจารย ์ธ. วดัอรัญญิกาวาส/ชลบุรี ๒๕๔๙ 
 ๓๖๒. พระวินยัวงศาจารย ์ ธ. วดัสันติวฒันา/เพชรบูรณ์ ๒๕๔๙ 
 ๓๖๓. พระสุนาถมุนี ธ. วดัศรีนวล/อุบลราชธานี ๒๕๔๙ 
 ๓๖๔. พระวินยัสุนทรเมธี  ธ. วดัพระพุทธบาทยโสธร/ยโสธร ๒๕๔๙ 
 ๓๖๕. พระพิศาลพิพฒันพิธาน วดัสังขก์ระจาย/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๖๖. พระอนนัตสารโสภณ  ธ. วดัสิริจนัทรนิมิตร/ลพบุรี ๒๕๔๙ 
 ๓๖๗. พระพิพฒันกิจวิธาน วดัวชิรธรรมสาธิต/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๖๘. พระศรีกิตติโสภณ วดัจกัรวรรดิราชาวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๖๙. พระศรีศาสนวงศ ์ วดัอรุณราชวราราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๗๐. พระศรีปริยติัเวที วดัพระพุทธบาท/สระบุรี ๒๕๔๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๙ 

 ๓๗๑. พระศรีรัตนสุธี วดัแกว้โกรวาราม/กระบี  ๒๕๔๙ 
 ๓๗๒. พระอมรโมลี  ธ. วดัปทุมวนาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๗๓. พระศรีวิสุทธิญาณ  ธ. วดัราชาวธิวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๗๔. พระเมธีวชิรภษิูต วดัพระบรมธาตุ/กาํแพงเพชร ๒๕๔๙ 
 ๓๗๕. พระมงคลวตัรวาที วดัเบญจมบพิตรฯกรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๗๖. พระสุวรรณเมธี วดัพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม่ ๒๕๔๙ 
 ๓๗๗. พระบวรรังษี วดัระฆงัโฆสิตาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๗๘. พระวิสุทธิวราภรณ์ วดัเทพธิดาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๗๙. พระปริยตัิธาดา วดักลัยาณมิตร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๘๐. พระปริยตัิวิธานโกศล วดัพนญัเชิง/พระนครศรีอยธุยา ๒๕๔๙ 
 ๓๘๑. พระญาณสมโพธิ วดัมหาธาตุ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๘๒. พระปริยตัิเมธี  ธ. วดัราชบพิธฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๘๓. พระภทัรธรรมสุธี  ธ. วดับุรณศิริมาตยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๘๔. พระกิตติวิมลเมธี วดัสัมพนัธวงศาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๘๕. พระญาณสุนทร วดัปทุมคงคา/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๘๖. พระสมุทรวชิรโสภณ วดัเพชรสมุทรวรวิหาร/สมุทรสงคราม ๒๕๔๙ 
 ๓๘๗. พระเมธีสุตาภรณ์ วดัคีรีวนัต/์นครราชสีมา ๒๕๔๙ 
 ๓๘๘. พระรัตนมงคลโมลี  ธ. วดัธาตุทอง/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๘๙. พระโสภณสุตาลงัการ วดับวัขวญั/นนทบุรี ๒๕๔๙ 
 ๓๙๐. พระมงคลธรรมวฒัน์ วดัปากนํH า/อุบลราชธานี ๒๕๔๙ 
 ๓๙๑. พระมุนีอโนมคุณ วดัประสาทบุญญาวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
 ๓๙๒. พระโสภณรัตนาภรณ์ วดัพุทธจกัรมงคลชยาราม/กรุงเทพฯ ๒๕๔๙ 
 ๓๙๓. พระมงคลญาณคุณ วดัเขารูปชา้ง/สงขลา ๒๕๔๙ 
 ๓๙๔. พระพิพฒัน์ศึกษากร วดับางชา้งเหนือ/นครปฐม ๒๕๔๙ 
 ๓๙๕. พระพิศาลประชานุกูล วดัศรีโสดา/เชียงใหม่ ๒๕๔๙ 
 ๓๙๖. พระสุธรรมมุนี วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ/พิษณุโลก ๒๕๕๐ 
 ๓๙๗. พระมงคลวรญาณ วดัใหญ่สุวรรณาราม/เพชรบุรี ๒๕๕๐ 
 ๓๙๘. พระสุทสัสีมุนีวงศ ์ วดัหัวดง/พิจิตร ๒๕๕๐ 
 ๓๙๙. พระญาณรักขิต   ธ. วดัวีระวงศาวาส/กาฬสินธ์ุ ๒๕๕๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๐ 

 ๔๐๐. พระมงคลธรรมภาณี วดัโพธิ2 ธาตุ/ขอนแก่น ๒๕๕๐ 
 ๔๐๑. พระมงคลรังษี วดัคนัธารมย/์บุรีรัมย ์ ๒๕๕๐ 
 ๔๐๒. พระศรีรัตนเมธี วดักิ งแกว้/สมุทรปราการ ๒๕๕๐ 
 ๔๐๓. พระศรีวิสุทธินายก  ธ. วดัสนามพราหมณ์/เพชรบุรี ๒๕๕๐ 
 ๔๐๔. พระรัตนกวี วดัเหนือ/สกลนคร ๒๕๕๐ 
 ๔๐๕. พระสุธีปริยตัยาภรณ์ วดัพลบั/จนัทบุรี ๒๕๕๐ 
 ๔๐๖. พระสิริวุฒิเมธี วดัเหล่าออ้ย/สระแกว้ ๒๕๕๐ 
 ๔๐๗. พระวิสุทธิโสภณ วดัสวนดอก/สระบุรี ๒๕๕๐ 
 ๔๐๘. พระสุเมธีธรรมภาณ   ธ. วดัสีตลาราม/ตาก ๒๕๕๐ 
 ๔๐๙. พระโสภณธรรมวาที วดับางนานอก/กรุงเทพมหานคร  ๒๕๕๐ 
 ๔๑๐. พระวิโรจน์รัตโนบล วดัศรีมงคล/อุบลราชธานี ๒๕๕๐ 
 ๔๑๑. พระญาณทีปาจารย ์  ธ. วดันพคุณ/หวัไทร/นครศรีธรรมราช ๒๕๕๐ 
 ๔๑๒. พระพิพฒัน์กิจจาภรณ์ วดัวรนายกรังสรรคฯ์/พระนครศรีอยธุยา ๒๕๕๐ 
 ๔๑๓. พระสุนทรกิจจาภิวฒัน์ วดัคลองเตยใน/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๔๑๔. พระพิพฒัน์ศาสนธาํรง วดัม่วง/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๔๑๕. พระปัญญาคมมุนี วดัตานีนรสโมสร/ปัตตานี ๒๕๕๐ 
 ๔๑๖. พระโสภณปริยติัวิธาน วดัสะแก/นครราชสีมา ๒๕๕๐ 
 ๔๑๗. พระชินวงศว์ราภรณ์ วดัชินวราราม/ปทุมธานี ๒๕๕๐ 
 ๔๑๘. พระศรีธรรมเมธี วดัหิรัญรูจี/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๔๑๙. พระศรีวิสุทธิโกศล วดัราชคฤห์/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๔๒๐. พระศรีรัตนวิมล วดัโคกสมานคุณ/สงขลา ๒๕๕๐ 
 ๔๒๑. พระโสภณปริยติัเวที วดัชนะสงคราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๔๒๒. พระศรีวีราภรณ์ วดัไตรมิตรวิทยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๔๒๓. พระเมธีวรญาณ วดัมหาธาตุฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๔๒๔. พระศรีปริยตัโยดม วดัพระนอนจกัรสีห์/สิงห์บุรี ๒๕๕๐ 
 ๔๒๕. พระปริยตัิสารเวที   ธ. วดัปทุมวนาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๔๓๖. พระวิมลญาณมุนี วดัท่าตอน/เชียงใหม่ ๒๕๕๐ 
 ๔๒๗. พระวิสุทธิธีรพงศ ์ วดันางชี/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๔๒๘. พระโสภณวราภรณ์ วดันครสวรรค/์นครสวรรค ์ ๒๕๕๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๑ 

 ๔๒๙. พระปัญญาวชิราภรณ์ วดัสระเกศ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๔๓๐. พระสิริธีรคุณ วดัยานนาวา/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๔๓๑. พระสาธุศีลสังวร   ธ. วดัสัมพนัธวงศาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๔๓๒. พระโสภณคณาภรณ์   ธ. วดับวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๔๓๓. พระปัญญารัตนาภรณ์ วดัศรีเอี ยม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๔๓๔. พระวิมลกิจจาภรณ์ วดัพระบาทมิ งเมือง/แพร่ ๒๕๕๐ 
 ๔๓๕. พระวินยัเวที   ธ. วดัเสนาสนาราม/พระนครศรีอยธุยา ๒๕๕๐ 
 ๔๓๖. พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. วดัโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๒๕๕๐ 
 ๔๓๗. พระโสภณธรรมวงศ ์ วดัอินทรวหิาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๔๓๘. พระสุธีปัญญาภรณ์ วดัสุคิรินประชาราม/นราธิวาส ๒๕๕๐ 
 ๔๓๙. พระชลญาณมุนี  ธ. วดัอุทกเขปสีมาราม/ชลบุรี ๒๕๕๐ 
 ๔๔๐. พระมงคลวสุิต วดัท่าจาํปี/เชียงใหม่ ๒๕๕๐ 
 ๔๔๑. พระมงคลสุนทร วดัอุทยัธาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๔๔๒. พระมงคลสิทธาจารย ์วิ. วดัท่าขา้ม/นครปฐม ๒๕๕๐ 
 ๔๔๓. พระโสภณวิสุทธิคุณ วิ. ธ. วดัวิเวกธรรม/ขอนแก่น ๒๕๕๐ 
 ๔๔๔. พระวิสุทธิปัญญาภรณ์ วดัชลประทานรังสฤษฏ/์นนทบุรี ๒๕๕๐ 
 ๔๔๕. พระวินยัสุธี   ธ. วดัธาตุทอง/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ 
 ๔๔๖. พระปัญญาวสุิทธิคุณ ธ. วดัราษฎร์โยธี/ตะกั วทุ่ง/พงังา ๒๕๕๑ 
 ๒๔๗. พระศรีรัตนมุนี วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ/พิษณุโลก ๒๕๕๑ 
 ๒๔๘. พระรัตนเวที วดักุยบุรี/กุยบุรี/ประจวบคีรีขนัธ์ ๒๕๕๑ 
 ๔๔๙. พระสุนทรธรรมธาดา วดัศรีสุมงัคล/์หนองคาย ๒๕๕๑ 
 ๔๕๐. พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์ วดัศรีบุญเรือง/วงัสะพุง/เลย ๒๕๕๑ 
 ๔๕๑. พระสุขวโรทยั วดัสังฆาราม/บา้นด่านลานหอย/สุโขทยั ๒๕๕๑ 
 ๔๕๒. พระญาณวีรากร วดัหัวเวียง/แม่ฮ่องสอน ๒๕๕๑ 
 ๔๔๓. พระโสภณพุทธิธาดา วดัศรีนคราราม/กุมภวาปี/อุดรธานี ๒๕๕๑ 
 ๔๕๔. พระโสภณคุณาธาร วดัทองดีประชาราม/สุไหงปาดี/นราธิวาส ๒๕๕๑ 
 ๔๕๕. พระมงคลวรากร วดับางบ่อ/บางบ่อ/สมุทรปราการ ๒๕๕๑ 
 ๔๕๖. พระวิมลญาณเถร วิ. ธ. วดัสุวรรณจินดาราม/ปทุมธานี ๒๕๕๑ 
 ๔๕๗. พระศรีธรรมาภรณ์ วดัทุ่งสว่าง/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ ๒๕๕๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๒ 

 ๔๕๘. พระศรีศาสนโมลี วดัโคง้สนามเป้า/จนัทบุรี ๒๕๕๑ 
 ๔๕๙. พระปิฎกคุณาภรณ์ วดัมงคลทบัคลอ้/พิจิตร ๒๕๕๑ 
 ๔๖๐. พระสุนทรปริยติัเมธี วดัหนองเป็ด/ตาลสุม/อุบลราชธานี ๒๕๕๑ 
 ๔๖๑. พระกิตติญาณเมธี ธ. วดักลาง/ลพบุรี ๒๕๕๑ 
 ๔๖๒. พระภาวนาวิมล วิ. วดัโพธิ2 ชยัศรี/บา้นผอื/อุดรธานี ๒๕๕๑ 
 ๔๖๓. พระอุดมปัญญาภรณ์ วดัชยัศรี/นํHาพอง/ขอนแก่น ๒๕๕๑ 
 ๔๖๔. พระญาณรังษี วดัชุมพลนิกายาราม/พระนครศรีอยธุยา ๒๕๕๑ 
 ๔๖๕. พระพิมลสมณคุณ วดัไร่ขิง/สามพราน/นครปฐม ๒๕๕๑ 
 ๔๖๖. พระศีลวตัรวิมล วดัสะเมิง/เชียงใหม่ ๒๕๕๑ 
 ๔๖๗. พระวิบูลธรรมาภรณ์  ธ. วดัสุปัฏนาราม/อุบลราชธานี ๒๕๕๑ 
 ๔๖๘. พระพิศาลพฒัโนดม วดัหนองโวง้/สวรรคโลก/สุโขทยั ๒๕๕๑ 
 ๔๖๙. พระวิสิฐพฒันวิธาน วดัมหาธาตุวชิรมงคล(บางโทง)กระบี  ๒๕๕๑ 
 ๔๗๐. พระมงคลสิทธิญาณ วดัภคินีนาถ/บางพลดั/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๔๗๑. พระพุทไธศวรรยว์รคุณ วดัพุทไธศวรรยค/์พระนครศรีอยธุยา ๒๕๕๑ 
 ๔๗๒. พระสุนทรกิตติคุณ วดัศรีโคมคาํ/พะเยา ๒๕๕๑ 
 ๔๗๓. พระศรีคมัภีรญาณ วดัปากนํH า/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๔๗๔. พระสุธีปริยติัธาดา วดัชนะสงคราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๔๗๕. พระเมธีวราภรณ์ วดัโมลีโลกยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๔๗๖. พระวิเชียรโมลี วดัหนงั/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๔๗๗. พระศรีสุธรรมมุนี วดัพิชยญาติการาม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๔๗๘. พระเมธีรัตโนดม วดับึง/นครราชสีมา ๒๕๕๑ 
 ๔๗๙. พระปริยตัิธรรมธาดา วดัเบญจมบพิตรฯ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๔๘๐. พระชินวงศเวที วดัตรีทศเทพ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๔๘๑. พระปริยตัิสารเมธี ธ. วดัราชผาติการาม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๔๘๒. พระสรภาณโกศล วดัไตรมิตรวิทยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๔๘๓. พระสุทธิสารเมธี วดับวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๔๘๔. พระปริยตัิสารคุณ ธ. วดับรมนิวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๔๘๕. พระพิศิษฏธ์รรมภาณ ธ. วดับุรณศิริมาตยาราม/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๔๘๖. พระสิทธินิติธาดา วดัมหาธาตุ/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๓ 

 ๔๘๗. พระปริยตัิธรรมสุนทร วดัราชขงิขร/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๔๘๘. พระวิบูลธรรมภาณ ธ. วดัสัมมาชญัญาวาส/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๔๘๙. พระปัญญานนัทมุนี วดัปัญญานนัทาราม/ปทุมธานี ๒๕๕๑ 
 ๔๙๐. พระมงคลวราภรณ์ วดับางประทุนนอก/กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๑ 
 ๔๙๑. พระพุทธวิริยากร ธ. วดัชายนา/ท่ายาง/เพชรบุรี ๒๕๕๑ 
 ๔๙๒. พระโพธิญาณมุนี ธ. วดัป่ามชัฌิมาวาส/กาฬสินธุ์ ๒๕๕๑ 
 ๔๙๓. พระพุทธิรังษี วดัพิพิธประสาทสุนทร/ฉะเชิงเทรา ๒๕๕๑ 
   

ชัHนสามญัมี  ๕๑๐  รูป,  มหานิกาย   ๓๗๓ รูป,  ธรรมยตุ ๑๓๗ รูป 
ปัจจุบนั มหานิกาย มี ๓๔๖ รูป,  ว่าง  ๒๗ รูป,  พิเศษ ๖ รูป 
ปัจจุบนั ธรรมยตุ มี  ๑๓๔  รูป,  ว่าง  ๓  รูป,   พิเศษ ๗ รูป 

 

หมายเหตุ .  
ธ. หมายถึง คณะธรรมยตุิกนิกาย 
วิ. หมายถึง ฝ่ายวิปัสสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๔ 

กรรมการมหาเถรสมาคม (ชุดปัจจุบนั) 
 
๑. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
    (เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)  วดับวรนิเวศวิหาร 
๒. สมเด็จพระพุฒาจารย ์(เกี ยว  อุปเสโณ ป.ธ.๙)     วดัสระเกศ 
๓. สมเด็จพระมหาธีราจารย ์(นิยม  €านิสฺสโร ป.ธ.๙)    วดัชนะสงคราม 
๔. สมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย ์(ช่วง  วรปุWฺโ  ป.ธ.๙)   วดัปากนํH า 
๕. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(พุฒ  สุวฑฺฒโน ป.ธ.๗)   วดัสุวรรณาราม 
๖.      สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์(มานิต  ถาวโร ป.ธ.๙)    วดัสัมพนัธวงศาราม 
๗. สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยรู สนฺตงฺกุโร ป.ธ.๙)   วดัเทพศิรินทราวาส 
๘. พระวิสุทธาธิบดี (วีระ  ภทฺทจารี ป.ธ.๙)  วดัสุทศันเทพวราราม 
๙. พระสาสนโสภณ (อมัพร  อมฺพโร ป.ธ.๖)  วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
๑๐ พระพรหมเมธี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)  วดัเทพศิรินทราวาส 
๑๑ พระพรหมมุนี (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)  วดับวรนิเวศวิหาร 
๑๒ พระพรหมเวที  (สนิท  ชวนปWฺโ  ป.ธ.๙ )  วดัไตรมิตรวิทยาราม 
๑๓ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ2  เขมงฺกโร ป.ธ.๓)  วดัยานนาวา 
๑๔ พระพรหมเมธาจารย ์(คณิศร์ เขมวโํส ป.ธ.๙)  วดับุรณศิริมาตยาราม 
๑๕ พระพรหมโมลี (สมศกัดิ2  อุปสโม ป.ธ.๙)  วดัพิชยญาติการาม 
๑๖ พระพรหมสุธี (เสนาะ ปWฺ าวชิโร ป.ธ.๖)   วดัสระเกศ 
๑๗ พระวิสุทธิวงศาจารย ์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)  วดัปากนํH า 
๑๘ พระธรรมกิตติเมธี   (จาํนงค ์ ธมฺมจารี)  วดัสัมพนัธวงศาราม  
๑๙ พระธรรมวรเมธี (สุชิน อคฺคชิโน ป.๑-๒)  วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๕ 

ลาํดบัพดัยศสมณศกัดิ2   ฐานานุกรม  เปรียญ 
ในงานพระราชพิธี - รัฐพิธี 

ที ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.๒๕๔๑  โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 
ในการประชุมครัH งที  ๖/๒๕๔๑  เมื อวนัที   ๒๗  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๑ 

****************** 
สมเด็จพระราชาคณะ 
 ๑. สมเด็จพระสังฆราชเจา้ 
 ๒. สมเด็จพระสังฆราช  
 ๓. สมเด็จพระราชาคณะ ชัHนสุพรรณบฏั (ตามอาวโุสโดยสมณศกัดิ2 ) 
พระราชาคณะ  
 ๔. พระราชาคณะ เจา้คณะรอง ชัHนหิรัณยบฏั  
 ๕. พระราชาคณะ เจา้คณะรอง ชัHนสัญญาบตัร 
 ๖. พระราชาคณะ ชัHนธรรม 
 ๗. พระราชาคณะ ชัHนเทพ  
 ๘. พระราชาคณะ ชัHนราช  
 ๙. พระราชาคณะ ชัHนสามญั 
  - พระราชาคณะปลดัขวา-ปลดัซา้ย-กลาง (พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ วดัพระ- 
  - พระราชาคณะ รองเจา้คณะภาค        -เชตุพนฯ เป็นพระปลดักลาง รูปแรก) 
  - พระราชาคณะ เจา้คณะจงัหวดั  
  - พระราชาคณะ รองเจา้คณะจงัหวดั 
  - พระราชาคณะ ชัHนสามญัเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 
  - พระราชาคณะ ชัHนสามญัเปรียญ ป.ธ.๙-๘-๗-๖-๕-๔-๓ 
  - พระราชาคณะ ชัHนสามญัเทียบเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 
  - พระราชาคณะ ชัHนสามญัเทียบเปรียญ 
  - พระราชาคณะ ชัHนสามญัยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 
  - พระราชาคณะ ชัHนสามญัยก 
  (เฉพาะพิธีรับผา้พระกฐินพระราชทานเจา้อาวาสนั งหนา้พระภิกษุรูปอื นซึ งแมจ้ะมีสมณศกัดิ2 สูง
กวา่)  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๖ 

พระครูสัญญาบตัร     
 ๑๐. พระครูสัญญาบตัร เจา้คณะจงัหวดั (จจ.) 
 ๑๑. พระครูสัญญาบตัร รองเจา้คณะจงัหวดั (รจจ.) 
 ๑๒. พระครูสัญญาบตัร เจา้อาวาสพระอารามหลวง ชัHนเอก (จล.ชอ.) 
 ๑๓. พระครูสัญญาบตัร เจา้คณะอาํเภอ ชัHนพิเศษ (จอ.ชพ.) 
 ๑๔. พระครูสัญญาบตัร เทียบเจา้คณะอาํเภอ ชัHนพิเศษ (ทจอ.ชพ.) 
 ๑๕. พระครูปลดัของสมเด็จพระราชาคณะ 
 ๑๖. พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค 
 ๑๗. พระครูสัญญาบตัร เจา้อาวาสพระอารามหลวง ชัHนโท (จล.ชท.) 
 ๑๘. พระครูสัญญาบตัร เจา้คณะอาํเภอ ชัHนเอก (จอ.ชอ.) 
 ๑๙. พระครูสัญญาบตัร เทียบเจา้คณะอาํเภอ ชัHนเอก (ทจอ.ชอ.) 
 ๒๐. พระครูสัญญาบตัร เจา้อาวาสพระอารามหลวง ชัHนตรี (จล.ชต.) 
 ๒๑. พระครูสัญญาบตัร เจา้คณะอาํเภอ ชัHนโท (จอ.ชท.) 
 ๒๒. พระครูสัญญาบตัร รองเจา้อาวาสพระอารามหลวง ชัHนเอก (รจล.ชอ.)  
 ๒๓. พระครูสัญญาบตัร รองเจา้อาวาสพระอารามหลวง ชัHนโท (รจล.ชท.) 
 ๒๔. พระครูสัญญาบตัร รองเจา้อาวาสพระอารามหลวง ชัHนตรี (รจล.ชต.) 
 ๒๕. พระครูสัญญาบตัร ผูช่้วยเจา้อาวาสพระอารามหลวง ชัHนพิเศษ หรือเทียบเท่า 
  (ผจล.ชพ. หรือ ทผจล.ชพ.) 
 ๒๖. พระครูสัญญาบตัร ผูช่้วยเจา้อาวาสพระอารามหลวง ชัHนเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 
  หรือเทียบเท่า (ผจล.ชอ.วิ. หรือ ทผจล.ชอ.วิ.) 
 ๒๗. พระครูสัญญาบตัร ผูช่้วยเจา้อาวาสพระอารามหลวง ชัHนเอก หรือเทียบเท่า 
  (ผจล.ชอ. หรือ ทผจล.ชอ.) 
 ๒๘. พระครูปลดัของพระราชาคณะ เจา้คณะรอง ชัHนหิรัญบฏั 
 ๒๙. พระครูปลดัของพระราชาคณะ เจา้คณะรอง ชัHนสัญญาบตัร 
 ๓๐. พระครูฐานานุกรมชัHนเอกของสมเดจ็พระสังฆราช 
 ๓๑. พระเปรียญธรรม ๘ ประโยค 
 ๓๒. พระครูสัญญาบตัร ผูช่้วยเจา้อาวาสพระอารามหลวง ชัHนโท หรือเทียบเท่า    
  (ผจล.ชท. หรือ ทผจล.ชท.) 
 ๓๓. พระเปรียญธรรม ๗ ประโยค 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๗ 

 ๓๔. พระครูปลดัของพระราชาคณะ ชัHนธรรม 
 ๓๕. พระครูฐานานุกรมชัHนโท ของสมเด็จพระสังฆราช (พระครูปริต) 
 ๓๖. พระครูสัญญาบตัร รองเจา้คณะอาํเภอ ชัHนเอก (รจอ.ชอ.) 
 ๓๗. พระครูสัญญาบตัร รองเจา้คณะอาํเภอ ชัHนโท (รจอ.ชท.) 
 ๓๘. พระครูสัญญาบตัร เจา้คณะตาํบล ชัHนเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (จต.ชอ.วิ.) 
 ๓๙. พระครูสัญญาบตัร เจา้คณะตาํบล ชัHนเอก (จต.ชอ.) 
 ๔๐. พระครูสัญญาบตัร เจา้คณะตาํบล ชัHนโท (จต.ชท.) 
 ๔๑. พระครูสัญญาบตัร เจา้คณะตาํบล ชัHนตรี (จต.ชต.) 
 ๔๒. พระครูสัญญาบตัร เจา้อาวาสวดัราษฎร์ ชัHนเอก (จร.ชอ.) 
 ๔๓. พระครูสัญญาบตัร เจา้อาวาสวดัราษฎร์ ชัHนโท ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (จร.ชท.วิ.) 
 ๔๔. พระครูสัญญาบตัร เจา้อาวาสวดัราษฎร์ ชัHนโท (จร.ชท.)  
 ๔๕. พระครูสัญญาบตัร เจา้อาวาสวดัราษฎร์ ชัHนตรี (จร.ชต.) 
 ๔๖. พระครูสัญญาบตัร รองเจา้อาวาสวดัราษฎร์ (รจร.) 
 ๔๗. พระครูสัญญาบตัร ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัราษฎร์ (ผจร.) 
 ๔๘. พระเปรียญธรรม ๖ ประโยค 
 ๔๙. พระเปรียญธรรม ๕ ประโยค 
 ๕๐. พระครูปลดัของพระราชาคณะ ชัHนเทพ 
 ๕๑. พระครูปลดัของพระราชาคณะ ชัHนราช 
 ๕๒. พระครูวินยัธร 
 ๕๓. พระครูธรรมธร 
 ๕๔. พระครูคู่สวด 
 ๕๕. พระเปรียญธรรม ๔ ประโยค 
 ๕๖. พระปลดัของพระราชาคณะ ชัHนสามญั   
 ๕๗. พระเปรียญธรรม ๓ ประโยค   
 ๕๘. พระครูรองคู่สวด  
 ๕๙. พระครูสังฆรักษ์   
 ๖๐. พระครูสมุห์  
 ๖๑. พระครูใบฎีกา 
 ๖๒. พระสมุห์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๘ 

 ๖๓. พระใบฎีกา 
 ๖๔. พระพิธีธรรม 

ฝ่ายการคณะสงฆ์ 

สาํนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

กรมการศาสนา 

๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๑ 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๙ 

ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื&อ   พระมหาปกรณ์  จดัไธสง (กิตฺติธโร) 
เกิด   ๒๐  ตุลาคม ๒๕๒๓ 
อุปสมบท  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 
ภูมิลาํเนา  ๔๓ หมู่ ๑๒ บา้นดอนตอ้น ตาํบลบา้นยาง อาํเภอพุทไธสง จงัหวดับุรีรัมย ์
สถานที&พาํนัก  คณะ ๔ วดัชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 

การศึกษา 

๒๕๓๖ ประถมศึกษา ๖ โรงเรียนบา้นแคน อาํเภอพุทไธสง จงัหวดับุรีรัมย ์
๒๕๓๘ นกัธรรมชัHนเอก วดัชูจิตตธ์มัมาราม อาํเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์
๒๕๓๙ มธัยมศึกษา ๖ การศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอสตึก 
๒๕๔๖ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สาํนกัเรียนวดัชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร 

 

การทํางาน 

 ๒๕๔๔ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง 
 ๒๕๔๔ เป็นกรรมการคุมสอบบาลีสนามหลวง 
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