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บทที ๑
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็ นประเทศทียอมรับนับถื อเอาพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาหลักของชาติ
และมี พ ระมหากษัต ริ ย์ท รงเป็ นองค์เ อกอัค รศาสนู ป ถัม ภก พระองค์ไ ด้ท รงอุ ป ถัม ภ์ค+ าํ ชู
พระพุทธศาสนามิได้ขาด เป็ นพระราชภาระทีสาํ คัญประการหนึง ซึงมีความสื บเนืองกันมายาวนาน
พระมหากษัตริ ยไ์ ทยทุกพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ ในการทํานุบาํ รุ งพระพุทธศาสนาให้
เจริ ญ สถาพรควบคู่ ก ับ ราชอาณาจัก รซึ ง มี ม าตั+ง แต่ ค รั+ งสุ โ ขทัย เป็ นราชธานี พ่ อ ขุน รามคํา แหง
มหาราช โปรดให้อาราธนาพระเถระมาจากเมืองนครศรี ธรรมราชมาเผยแพร่ พระพุทธศาสนาในกรุ ง
สุ โขทัยซึงปรากฏในจารึ กหลักที ๑ เป็ นหลักฐานมีให้เห็นอยู่
พระมหากษัตริ ยเ์ มือทรงมีพระราชศรัทธาจึงทรงพระราชทานปั จจัยไทยธรรมสิ งของอัน
เป็ นราชสักการะแด่พระสงฆ์ผเู้ ป็ นรัตตัญ9ูมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิ ฎกและพระวินยั พร้อม
ทั+งทรงพระราชทานสมณศักดิ<ราชทินนามแด่พระสงฆ์อีกด้วย เพือบูชาคุณความดีเป็ นการบําเหน็จ
ความชอบ ทีท่านปฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิชอบ ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา
อันเป็ นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพิมพูนขวัญและกําลังใจให้พระสงฆ์บาํ เพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตาม
หลักธรรมทางศาสนายิง ขึ+น ตามพุทธวิธีทีองค์พระบรมศาสดาทรงยกย่องพระอัครสาวกซ้าย – ขวา
ให้เป็ นกําลังเผยแพร่ พระศาสนา และช่ วยเหลื อในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณร เป็ นผลให้
พระพุทธศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื องสื บมา๑
ข้อทีพระเจ้าแผ่นดินทรงตั+งราชทินนามพระราชทานเป็ นสมณศักดิ<น+ นั ถือว่าเป็ นพระราช
ประเพณี ทีมีอยูท่ ุกประเทศทีนบั ถือพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติ การพระราชทานสมณ
ศักดิ<น+ นั จะพระราชทานราชทินนามประกอบด้วย เรี ยกว่า การทรงตั+งพระราชาคณะ ซึ งเป็ นการอัน
เนืองต่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ งพระเจ้าแผ่นดินจะทรงบําเพ็ญเป็ นประการแรกในคราวเสวย
ราชย์ใหม่ ประวัติของการพระราชทานสมณศักดิ< และราชทินนามนั+น ได้ปรากฏว่ามีมานานแล้ว

๑

สุนทร สุภูตะโยธิน, ประวัติสมณศักดิ<และพัดยศ, (กรุ งเทพฯ : สหธรรมมิก, ๒๕๔๔), อนุสรณ์งาน
พระราชทานเพลิงศพ พระราชปัญญารังสี , ๒๖๔.

๑

๒

และประเทศทีเริ มต้นพระราชประเพณี ดงั กล่าวนี+ น่าจะเชือว่ามีข+ ึนทีประเทศลังกาก่อนเป็ นแห่ งแรก
ตามหลักฐานจากจารึ กกัลยาณี ๒ ทีตาํ บลโชงคโยง นอกเมืองหงสาวดี ดา้ นตะวันตก ตัวจารึ กเป็ น
ภาษาบาลี (มคธ) ๒ หลัก เป็ นภาษามอญอีก ๘ หลักรวมเป็ น ๑๐ หลัก เมือพ.ศ. ๒๐๑๙ในสมัยพระ
เจ้ากรุ งสาวดีธรรมเจดียป์ ิ ฎกธร เป็ นปฐมก่อน ซึ งกล่าวไว้พอสรุ ปได้วา่ พระเจ้าหงสาวดีมีพระราช
ประสงค์ทีจะทรงฟื+ นฟูพระพุทธศาสนาในรามัญประเทศ จึงทรงส่ งพระสงฆ์มอญ ๒๒ รู ป ไปศึกษา
พระพุทธศาสนาและบวชแปลงเป็ นนิกายลังกาวงศ์ทีเกาะลังกา(ประเทศศรี ลงั กาในปั จจุบนั ) เพือนํา
หลักธรรมมาเผยแพร่ ในกรุ งหงสาวดี เมือพระเจ้าภูวเนกพาหุ พระเจ้ากรุ งลังกา ได้ทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้บวชแปลงเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ได้ทรงประเคนไทยธรรมแล้วมีรับสังกับพระ
เถระเหล่านั+นว่า การทีพระราชทานเครื องไทยธรรมต่าง ๆ ถึงมากมายเท่าใด ก็จะไม่ปรากฏเกียรติยศ
ถาวรเท่าพระราชทาน นามบัญญัติ (ราชทินนาม) เพราะไทยธรรมเหล่านั+นย่อมอาจจะกระจัดพลัด
หายสู ญไปได้ ส่ วนราชทินนามนี+ ย่อมปรากฏถาวรอยู่ตลอดอายุขยั ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าทั+งหลาย มี
รับสังดังนี+ แล้วจึงพระราชทานราชทินนามแด่พระสงฆ์มอญทั+งปวง เป็ นราชสักการะ เช่ น ตั+งพระ
โมลคัลลานะเถระ เป็ นที พระศิริสังฆโพธิ สามิ ตั+งพระมหาสิ วลีเถระ ให้มีนามว่า พระติโลกคุรุสามิ
เป็ นต้น ความข้อนี+ ทาํ ให้น่าเชือว่า ประเทศลังกาคงมีพระราชประเพณี ต+ งั ราชทินนามเป็ นสมณศักดิ<
มาก่อนหน้านั+นนานแล้ว จากนั+นจึงแพร่ หลายไปสู่ ประเทศต่าง ๆ ทีรับเอาอิทธิ พลแห่ งระเบียบแบบ
แผน ประเพณี และลัทธิสงฆ์อย่างลังกามาเป็ นแบบอย่าง
การพระราชประเพณี ต+ งั ราชทินนามเป็ นสมณศักดิ< ในประเทศไทยนี+ ทีได้พ บหลักฐาน
เก่ า แก่ ก่ อนสุ ด มีใ นศิล าจารึ กของพ่อขุนรามคําแหง (จารึ กหลักที ๑) ซึ งเป็ นพระเจ้า แผ่นดิ นใน
ราชวงศ์พระร่ วง ครองกรุ งสุ โขทัยเป็ นราชธานี จารึ กไว้ราว พ.ศ. ๑๘๓๕ ว่า ทีพระนครสุ โขทัย มี
สังฆราช มีปู่ครู มีมหาเถระ และมีเถระ สังฆราชเห็นจะเป็ นตําแหน่งสังฆนายกชั+นสู งสุ ดตําแหน่งปู่
ครู ตรงกับทีเราเรี ยกว่า พระครู ในทุกวันนี+ เป็ นตําแหน่ งสังฆนายกรองลงมาจากสังฆราชา๓ ซึ ง
สันนิษฐานได้วา่ เป็ นเค้ามาจากยศของพวกพราหมณ์
การพระราชทานสมณศักดิ<ราชทินนามนี+ น่าจะเกิดขึ+นครั+งแรกในสมัยพระมหาธรรมราชา
(ลิไทย)๔ กษัตริ ยร์ ัชกาลที ๕ แห่ งกรุ งสุ โขทัย โดยแต่งตั+งพระสงฆ์ผปู้ กครองให้มีราชทินนาม เช่ น
พระสังฆราชา วัดมหาธาตุ พระครู ธรรมไตรโลก วัดเขาอินทร์ แก้ว พระครู ยาโชค วัดอุทยานใหญ่
๒

สรุ ปความจาก พระยาพจนสุนทร, จารึ กกัลยาณี พงศาวดารรามัญสมณวงศ์, อนุสรณ์งานพระราชทาน
เพลิงศพ พระครู ปัญญานนทคุณ, (บาง ปั ญญาทีโป) พิมพ์ครั+งที ๑, (นนทบุรี : วัดสโมสร,๒๕๕๒),๘๗-๑๓๓.
๓
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระอารามแลทําเนียบสมณศักดิ<, (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั
อมริ นทร์พริ+ นติ+งแอนด์พลับชิง จํากัด, ๒๕๔๓), ๔๘.
๔
เรื องเดียวกัน, ๔๙.

๓

พระครู ธรรมราชา วัดไตรภูมิป่าแก้ว พระครู ธรรมเสนา พระครู ญาณไตรโลก พระครู ญาณสิ ทธิ<
เป็ นต้น ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา ซึ งได้รับเอาลัทธิ การปกครองอย่างเทวราชของเขมรมาใช้ ก็มีการ
สถาปนาสมณศักดิ<อย่างบรรดาศักดิ<ขนุ นาง ทั+งจัดระบบการปกครองคณะสงฆ์ให้มีรูปแบบคล้ายกับ
ราชอาณาจักรในสมัยนั+น กล่าวคือทรงแต่งตั+งสมเด็จพระอริ ยวงศาให้ปกครองคณะสงฆ์ฝ่ายเหนื อ
และสมเด็จพระวันรัตให้ปกครองคณะสงฆ์ฝ่ายใต้ ๕ แม้ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เป็ นราชธานี เมือ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกเป็ นพระปฐมบรมกษัตริ ยแ์ ห่ ง
ราชวงศ์จกั รี พระราชกิ จประการแรกอันเนื องในการพระราชพิธี บรมราชาภิ เษกคือ การทรงตั+ง
พระราชาคณะ พระราชประเพณี ดงั กล่าวได้รับการปฏิบตั ิสืบต่อมาโดยลําดับจนถึงปัจจุบนั
จะเห็นได้วา่ นามบัญญัติหรื อราชทินนามนี+ได้เป็ นประเพณี ทีพระมหากษัตริ ยท์ รงตั+งถวาย
พระสงฆ์มาตั+งแต่ครั+งกรุ งสุ โขทัยแล้ว โดยทีพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทราบกิตติคุณของพระเถระบาง
รู ป ด้วยพระเนตรพระกรรณว่า ท่านมีความรู้เฉลียวฉลาดรอบรู้พระไตรปิ ฎก มีศีลาจารวัตรเป็ นทีน่า
เลือมใส มีความสามารถในการช่วยพระราชภาระปกครองคณะสงฆ์ได้โดยเรี ยบร้อยดีงาม เป็ นศูนย์
รวมจิตใจแห่งศรัทธาของประชาชนทั+งหลาย ก็จะทรงพระราชทานสมณศักดิ<ราชทินนามให้เป็ นราช
สักการะ แด่พระสงฆ์รูปนั+น
แต่เดิมมา การพิจารณาทรงตั+งและเลือนสมณศักดิ< แก่พระสงฆ์ เป็ นพระราชอํานาจและ
เป็ นพระราชกรณี ยกิจของพระมหากษัตริ ย ์ แต่เพียงพระองค์เดียว๖ คณะสงฆ์มิได้มีส่วนเกียวข้องแต่
อย่างใด ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมือพระองค์จะทรงพระราชทานสมณศักดิ<ราชทินนามแด่พระสงฆ์รูปใด จะ
ทรงปรึ กษากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสก่อน จึงเป็ นจุดเริ มต้นทีให้คณะ
สงฆ์มีส่วนร่ วมในการพิจารณาความคิดเห็นได้ จนในทีสุดการพิจารณาสมณศักดิ<ให้แก่พระสงฆ์จึง
ตกเป็ นหน้าทีของคณะสงฆ์ให้ความเห็นชอบพิจารณาแล้ว จึงให้พระมหากษัตริ ยท์ รงมีพระบรมราช
วินิจฉัย โปรดพระราชทาน จวบกับพระราชภารกิ จของพระเจ้าแผ่นดินมีมากมาย ซึ งเป็ นการแบ่ง
เบาพระราชภารกิ จของพระมหากษัตริ ยอ์ ีกทางหนึง ถึงกระนั+นก็ยงั ทรงมีพระราชอํานาจ จะโปรด
พระราชทานแด่พระสงฆ์รูปใดรู ปหนึง ก็สุดแท้แต่พระราชประสงค์ ซึ งการพระราชทานนี+ จะทรง
พระราชทานเนื องในการบําเพ็ญพระราชกุศลเนืองในวโรกาสสําคัญ เช่น พระราชพิธีแรกขึ+นเสวย
๕

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , บันทึกเรื องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้น
รัตนโกสิ นทร์ , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเรี ยบเรี ยงจากคําสอนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ<
ปราโมช พ.ศ. ๒๕๑๖. (กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), ๕๗.
๖
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ประมวลพระนิพนธ์, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๔), ๑๐๐.

๔

ราชสมบัติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีฉลองสิ ริราชสมบัติ ๒๕ ปี ๕๐ ปี ๖๐ ปี และวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบนักษัตร เป็ นต้น
อีกประการหนึงราชทินนามของพระราชาคณะนี+เป็ นของเนืองด้วยพระมหากษัตริ ยท์ ีทรง
พระราชทานแด่พระสงฆ์ โดยทรงประดิษฐ์เรี ยงร้อยถ้อยคําประกอบราชทินนามให้เหมาะสมและมี
ความไพเราะงดงาม สอดคล้องกับปฏิปทาจริ ยาวัตร ฐานะ บทบาท หน้าทีและคุณสมบัติ เฉพาะของ
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ<แต่ละรู ป แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั ต้องรักษาจารี ตดั+งเดิมของราชทินนามไว้
ด้ว ย ตัว อย่า งเช่ น พระราชธรรมคณี (เป็ นเจ้า คณะปกครอง) พระโสภณธรรมวาที (เป็ นพระ
นัก เทศน์) พระศรี วราภรณ์ (เป็ นเปรี ย ญธรรม ๙ประโยค) พระสุ ขวโรทัย (เป็ นเจ้า คณะจัง หวัด
สุ โขทัย) เป็ นต้น แต่ภายหลังคณะสงฆ์ซ ึ งล้วนแต่เป็ นนักปราชญ์มีความรู้ความสามารถในอักษร
สมัยได้เป็ นผูค้ ิดประดิ ษฐ์และประกอบตั+งถวาย อีกทั+งสมณศักดิ< ราชทินนามของพระสงฆ์ยงั เป็ น
บรรดาศักดิ<ชนิดเดียวทีเหลืออยู่ ภายหลังจากการเปลียนแปลงการปกครอง (ราชทินนามของขุนนาง
ข้าราชการถูก ยกเลิ กไป) การพระราชทานสมณศักดิ< และราชทิ นนามในปั จจุ บนั นี+ ยัง ทรงโปรด
พระราชทานอยูใ่ นพระราชพิธีสาํ คัญของทุก ๆ ปี
ปัจจุบนั นี+ราชทินนามของพระราชาคณะมีจาํ นวนมากขึ+น ยังไม่มีผใู้ ดได้ศึกษาราชทินนาม
ของท่านเหล่านั+น บางครั+งผูท้ ีขอพระราชทานราชทินนามไปก็มิได้คาํ นึงถึงประวัติความเป็ นมาและ
ทีมาทีไป จึงขอตั+งราชทินนามผิดวัตถุประสงค์จากเดิมไปบ้างและบางราชทินนามก็ลบเลือนหายไป
มิได้ต+ งั ใหม่ เนืองมาจากเหตุผลทีวา่ พระราชาคณะบางรู ปทีตอ้ งอธิ กรณ์แล้วก็จะไม่มีการตั+งราชทิน
นามนั+นซํ+าอีก ทําให้ความงามด้านภาษาพลอยเสี ยไปด้วย อันเป็ นเหตุน่าเสี ยดายเป็ นอย่างยิง ผูศ้ ึกษา
จึงใคร่ ศึกษาการใช้ถอ้ ยคําในราชทินนามพระราชาคณะในปั จจุบนั ว่า มีลกั ษณะคําและความหมาย
อย่างไร มีหลักเกณฑ์ในการประกอบคําราชทินนามให้สอดคล้องกับสิ งใด จึงจะแสดงถึง ฐานะ
บทบาทและปฏิ ป ทาจริ ย าวัต รของพระสงฆ์ผูค้ รองราชทิ น นามนั+น ๆ เป็ นเช่ น ใดบ้า ง ทั+ง นี+ มี
จุดมุ่งหมายเพือสร้างองค์ความรู้เกียวกับสมณศักดิ<และราชทินนามของพระราชาคณะอันเป็ นจารี ต
วัฒนธรรมคู่ชาติไทยมาช้านานให้ปรากฏอยูค่ ู่ชาติไทยตลอดไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
๑. ศึกษาประวัติและความหมายของราชทินนามของพระราชาคณะ
๒. ศึกษาแนวความคิดหลักเกณฑ์ในการตั+งราชทินนามของพระราชาคณะ
๓. ศึกษาลักษณะคํา การสร้างคํา และการเรี ยงคํา ในราชทินนามของพระราชาคณะ

๕

ขอบเขตของการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตของการศึกษาเรื องนี+ไว้ดงั นี+
๑. ศึกษาราชทินนามพระราชาคณะทีทรงโปรดพระราชทานแก่พระสงฆ์ต+ งั แต่รัชกาลที ๑
(พ.ศ. ๒๓๒๕) ถึ งรัชกาลที ๙ แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ (วันที ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑)
จํานวน ๑,๗๓๐ ชือ
๒. ศึกษาเฉพาะราชทินนามพระราชาคณะของคณะสงฆ์ไทยเท่านั+น
๓. ศึกษาเฉพาะคําต้นราชทินนามเท่านั+นมิได้รวมไปถึงสร้อยราชทินนาม เช่น พระราช
เวที ตรี ปิฏกบัณฑิต มหาคณิ ศร บวรสังฆาราม คามวาสี คําว่า พระราชเวที เป็ น คํา
ราชทินนาม คําว่า ตรี ปิฏกบัณฑิต มหาคณิ ศร บวรสังฆาราม คามวาสี เป็ นสร้อยราช
ทินนาม
ขั#นตอนของการศึกษา
การเตรี ยมข้อมูล
๑. เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จาก เอกสารโบราณ ไมโครฟิ ล์ม เอกสารทางราชการ ศู น ย์
อินเทอร์ เน็ตสํานักนายกรัฐมนตรี HOMEPAGE http://www.ratchakitcha.soc.go.th
(ราชกิจจานุเบกษา) และหนังสื อต่าง ๆ
๒. รวบรวมราชทินนามพระราชาคณะจากข้อมูลดังต่อไปนี+
๒.๑ ปฏิทินศาสนา
๒.๒ แถลงการณ์คณะสงฆ์
๒.๓ ราชกิจจานุเบกษา
๒.๔ เรื องตั+งพระราชาคณะผูใ้ หญ่ในกรุ งรัตนโกสิ นทร์ พระนิพนธ์ของ สมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์
๒.๕ ตํานานพระอารามแลทําเนียบสมณศักดิ< พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๒.๖ ทําเนียบสมณศักดิ<
๒.๗ เอกสารทีเกียวกับราชทินนามพระสงฆ์และอืน ๆ
๒.๘ ประชุมจารึ กภาคต่าง ๆ
๓. สัมภาษณ์ผมู้ ีส่วนเกียวข้องเกียวกับการตั+งราชทินนาม ได้แก่ กรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะผูป้ กครอง เช่น เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดเป็ นต้น

๖

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
นําข้อมูลจากการค้นคว้าและสัมภาษณ์มาศึกษาความหมายอันเป็ นทีมาของชือราชทินนาม
ของพระราชาคณะ ศึกษาชือราชทินนามและความหมายโดยแบ่งตามหมวดหมู่ทีพระราชทาน ศึกษา
วิเคราะห์ลกั ษณะคํา การสร้างคํา และการเรี ยงคํา ในราชทินนามของพระราชาคณะแล้วนําข้อมูลมา
จัดระบบในการนําเสนอ
ประโยชน์ ทคี าดว่าจะได้ รับ
๑. ทําให้ทราบความหมายและประวัติความเป็ นมาของราชทินนาม
๒. ทําให้เข้าใจแนวความคิดในการตั+งราชทินนาม
๓. ทําให้ทราบถึงลักษณะคํา การสร้างคําและการเรี ยงคํา ในราชทินนามของพระราชาคณะ
เอกสารและงานวิจัยทีเ กียวข้ อง
กรมการศาสนา๗ (ปัจจุบนั คือ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) ได้จดั ทําปฏิทินศาสนา
ตั+งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๕๑ โดยแต่ละปี ได้ลงทําเนี ยบสมณศักดิ<ของพระสงฆ์ทวั ประเทศ ตั+งแต่
สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล โดย
เรี ยงลําดับตั+งแต่ภาค ๑ ถึง ภาค ๑๘ ในตอนท้ายได้ทาํ บัญชีรายนามพระสงฆ์ทีขอรับพระราชทาน
เลื อนและตั+ง สมณศัก ดิ< ในวโรกาสพระราชพิธี เฉลิ ม พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ในวันที ๕ ธันวาคม ของทุก ๆ ปี
นฤมล ตุงคะโหตร๘ ได้ศึกษาการตั+งชื อวัดในพุทธศาสนาในกรุ งเทพมหานครจํานวน
ทั+งสิ+ น ๔๔๐ วัด พบว่า ชือวัดแบ่งออกเป็ นชือพื+นบ้านและชือราชการ โดยภาษาทีใช้มีความแตกต่าง
กันทั+งในด้านทีมาความหมาย และลักษณะภาษาทีใช้ โดยทีมาความหมายของชือพื+นบ้านมีความ
นิ ยมใช้ชือทีแสดงถึงสภาพแวดล้อมบริ เวณวัดหรื อสิ งทีมีอยู่ในวัด ในขณะทีการตั+งชื อราชการมี
ความนิยมใช้ความหมายทีเกียวข้องกับบุคคลในการสร้างวัด นอกจากนี+ ยงั พบว่าลักษณะภาษาทีใช้

๗

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ปฎิทินศาสนา, (กรุ งเทพฯ : สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,

มปป),
๘

นฤมล ตุงคะโหตร, “การตั+งชือวัดในพระพุทธศาสนาในกรุ งเทพมหานคร.” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหา
บันฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล, ๒๕๔๗),

๗

ในการตั+งชือมีความแตกต่างกัน โดยการตั+งชือพื+นบ้านนิยมใช้ภาษาไทย แต่ การตั+งชือราชการมี
ความนิยมใช้ภาษาบาลี/สันสกฤต
พระครู สิริวรรณวิวฒั น์๙ ได้รวบรวมประวัติการสถาปนาเลือนและตั+งสมณศักดิ< สมเด็จ
พระสัง ฆราช สมเด็ จพระราชาคณะและพระราชาคณะสมัย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ เริ ม ตั+ง ต้นแต่ ปี
พุทธศักราช ๒๓๒๕ ถึง ๒๕๓๔ ซึ งเป็ นการรวบรวมทั+งประวัติการพระราชทานสมณศักดิ< และ
ประวัติของผูร้ ับ พระราชทานเองด้วยรวมไปถึ งเกร็ ดเล็ก น้อย เกร็ ดความรู้ และเกร็ ดประวัติบาง
ประการไว้ดว้ ย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์ ๑๐ ได้ทรงนิ พนธ์ เรื องตั+งพระราชาคณะ
ผูใ้ หญ่ ทรงรวบรวม พระราชาคณะผูใ้ หญ่ท+ งั ราชอาณาจักร ตั+งแต่ รัชกาลที ๑ ถึ งรัชกาลที๗ อัน
ได้แก่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะชั+นต่างๆ
พระมหาประเสริ ฐ วิริยะกุล๑๑ ได้ศึกษาราชทินนามของพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๐ (พระครู สัญญาบัตร) พบว่ามีแนวการตั+งราชทินนาม ๗ ประเภท คือ ตั+งด้วยคํามงคล
นาม ตั+งตามฉายา ตั+งตามชื อวัด ตั+งตามชื อเดิม ตั+งตามลักษณะงาน ตั+งตามชื อเขตปกครอง ตั+งตาม
นามสกุลและความหมายของราชทินนามมี ๓ ประเภท คือ ความหมายเชิงรู ปธรรม ความหมายเชิ ง
นามธรรม ความหมายผสมผสานกันระหว่างนามธรรมกับรู ปธรรม
วรางคณาง สว่างตระกูล๑๒ ได้ศึกษาวิจยั เรื อง การศึกษาภาษาทีใช้ในการตั+งชือคนไทยใน
กรุ งเทพมหานคร กล่ า วว่า ที มาของภาษาที ใช้ในการตั+งชื อของคนไทยพบว่ามีก ารใช้ภาษาบาลี
สันสกฤตมากทีสุด ร้อยละ ๖๐.๑ ซึ งมากว่าครึ งของภาษาทั+งหมดและมากกว่าภาษาไทยถึงสองเท่า
นอกจากนั+น ยังพบว่ามีการนําภาษาบาลีสันสกฤตไปผสมกับภาษาอืนในการตั+งชืออีกด้วย กล่าวคือ
เป็ นคําภาษาไทยผสมกับภาษาบาลีสันสกฤต ร้อยละ ๖.๐ และภาษาบาลีสันสกฤตผสมกับภาษาเขมร
ร้อยละ ๐.๙

๙

พระครู สิริวรรณรัตน์, ประวัติการสถาปนา เลือนและตั+งสมณศักดิ< สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จ
พระราชาคณะและพระราชาคณะสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ พ.ศ.๒๓๒๕-๒๕๓๔, (กรุ งเทพฯ : หจก. รุ่ งเรื องสาส์น
การพิมพ์. ๒๕๓๕),
๑๐
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์, เรื องตั+งพระราชาคณะผูใ้ หญ่ในกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เล่ม
๑-๒, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร,๒๕๔๕),
๑๑
พระมหาประเสริ ฐ วิริยะกุล, “การวิเคราะห์ราชทินนามพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐.”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบันฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๓),
๑๒
วรางคณาง สว่างตระกูล, ”การศึกษาภาษาทีใช้ในการตั+งชือของคนไทยในกรุ งเทพมหานคร”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐),

๘

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ๑๓ ได้ทรงพระนิพนธ์ ตํานานพระ
อารามแลทําเนี ยบสมณศักดิ< รวบรวมประวัติพระอารามหลวงต่าง ๆ ในราชอาณาจักรพร้ อมทั+ง
ทําเนียบสมณศักดิ< ซึงมีมาตั+งแต่โบราณสมัย อันได้แก่ กรุ งสุ โขทัย กรุ งศรี อยุธยา กรุ งธนบุรีและกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ พระองค์ได้ทรงรวบรวมราชทินนามของพระราชาคณะ พระครู สัญญาบัตรและพระ
ครู ฐานานุกรมและได้ทรงอธิบายราชทินนามนั+นไว้บางส่ วนด้วย
สํานักนายกรัฐมนตรี ๑๔ ได้ออกประกาศรายนามพระสงฆ์ ทีขอรับพระราชทานเลือนและ
ตั+งสมณศักดิ< ตั+งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๕ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึงประกอบด้วยพระบรมราชโองการประกาศ
สถาปนาสมณศักดิ< และทรงเลือนและตั+งพระราชาคณะในวโรกาสต่าง ๆ เช่ น พระราชพิธีแรกขึ+น
เสวยราชสมบัติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีฉลองสิ ริราชสมบัติ ๒๕ ปี ๕๐ ปี ๖๐ ปี และ
วันเฉลิมพระชนม์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบนักษัตร เป็ นต้น
สุ ชาติ ธาราวาสน์๑๕ ได้ศึกษาคํา และความหมายราชทินนามพระสงฆ์ไทยปั จจุบนั ที
ได้รับตั+งเลือนและสถาปนา ในวันที ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๑,๖๒๔ ชื อ ได้ผลสรุ ปว่า
ลักษณะคําทีใช้ในราชทินนามจากสมณศักดิ<พระสงฆ์ไทย ปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ นคําทีมาจากบาลี
สันสกฤต เป็ นการนําศัพท์ทีไม่ได้แจกวิภตั ติมาประสมกันโดยเลียนแบบการสมาสและสนธิ ของ
ภาษาทั+งสอง คําศัพท์เหล่านั+นมีท+ งั คํานาม คุณนาม คํากิตก์๑๖ อุปสรรค และนิบาต มีวิธีการสร้างคํา
ด้วยการนําคําบาลีสันสกฤตมาประสมกันโดยเลียนแบบคําสมาสของบาลีสันสกฤต ๓ ลักษณะ คือ
ประสมอุ ป สรรคกับ ศัพท์ และประสมศัพท์กบั ศัพ ท์ และมีวิธี การเรี ยงคํา ทั+ง ประเภทที เรี ย งตาม
ไวยากรณ์บาลีสันสกฤตและไม่เป็ นไปตามหลักไวยากรณ์บาลีสันสกฤต สมณศักดิ<แต่ละชั+นจะมีคาํ
เฉพาะนํา หน้า แตกต่ างกันออกไป แบ่ งกลุ่ ม ความหมายตามราชทินนามตามรู ปศัพท์ไ ด้ ๘ กลุ่ ม
แบ่งกลุ่มความหมายราชทินนามทีสัมพันธ์กบั สิ งต่าง ๆ ได้ ๘ กลุ่ม
ข้ อตกลงเบือ# งต้ น
๑. พระราชาคณะ ในทีน+ ีหมายถึง พระราชาคณะของคณะสงฆ์ไทยเท่านั+น

๑๓

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระอารามแลทําเนียบสมณศักดิ<, (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั
อมริ นทร์พริ+ นติ+งแอนด์พลับชิง จํากัด, ๒๕๔๓),
๑๔
สํานักนายกรัฐมนตรี , ราชกิจจานุเบกษา, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์สาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , มปป),
๑๕
สุชาติ ธาราวาสน์, “การศึกษาคําและความหมายราชทินนามจากสมณศักดิ<พระสงฆ์ไทยปั จจุบนั ”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบันฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๘).
๑๖
คํากิตก์ หรื อ กฤต คือ ศัพท์ทีปรุ งด้วยปั จจัยหมูห่ นึงสําหรับใช้เป็ นคํานาม คําวิเศษณ์และคํากริ ยา

๙

๒. ราชทิ น นาม ในที น+ ี หมายถึ ง ราชทิ น นามของพระราชาคณะในกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์
เท่านั+น
๓. ในการวิจยั ครั+งนี+จะยึดเอาชือราชทินนามและพระสงฆ์ผไู้ ด้รับรู ปแรกเป็ นหลัก
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการตั+งชือจะยึดเอาครั+งแรกทีพระราชทานเป็ นหลักเช่นกัน
คํานิยามศัพท์ เฉพาะ
๑. สมณศักดิ< หมายถึง ยศพระสงฆ์ทีพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้ภิกษุรูปใดรู ปหนึ ง
ตามพระราชอัธยาศัย โดยมีพดั ยศเป็ นเครื องบอกชั+นและกํากับ
๒. พระราชาคณะ หมายถึง พระราชาคณะทีเรี ยกอย่างสามัญว่า เจ้าคุณ ซึ งมี ๖ ชั+นได้แก่
สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะชั+นธรรม พระราชา
คณะชั+นเทพ พระราชาคณะชั+นราช พระราชาคณะชั+นสามัญ
๓. ราชทินนาม หมายถึง ชือสมณศักดิ<ทีพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่พระสงฆ์เท่านั+น
ไม่ไ ด้รวบไปถึ ง ราชทิ นนามอย่างอืน ในที น+ ี หมายถึ งชื อต้นราชทินนามเท่า นั+น ไม่
รวมถึงสร้อยราชทินนาม
๔. คณะสงฆ์ไ ทย ได้แก่ พระสงฆ์ไ ทยฝ่ ายเถรวาททั+ง สองนิ ก าย คื อ มหานิ ก ายและ
ธรรมยุติกนิกาย

บทที ๒
ประวัติสมณศักดิและราชทินนาม
ประวัติสมณศักดิและราชทินนามของคณะสงฆ์ไทย
สมณศักดิ หมายถึ ง ยศพระสงฆ์ทีได้รับพระราชทานมีหลายชั!น แต่ละชั!นมีพดั ยศเป็ น
เครื องกําหนด๑๖ ซึ งสมณศักดิ นี! น่าจะเกิ ดตั!งแต่ครั!งพุทธกาล ทีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยก
ย่องพระสารี บุตรและพระมหาโมคคัลลานะในตําแหน่ งพระอัครสาวกและพระอสี ติมหาสาวกใน
ตําแหน่ งเอตทัคคะ ซึ งมีคุณวิเศษแตกต่างกันไป เป็ นการวางแบบแผนในการปกครองคณะสงฆ์ใน
สมัยนั!น พร้อมยังมอบภาระให้พระภิกษุสาวกรับกุลบุตรผูม้ ีศรัทธาในพระพุทธศาสนาผูเ้ ข้ามาขอ
อุปสมบทเข้าเป็ นอันเตวาสิ ก สัทธิวหิ าริ ก สังสอนเป็ นหมู่เป็ นคณะ ตามคุณลักษณะของสาวกแต่ละ
องค์ ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามากมาย เมือพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ สยามประเทศใน
คราวสังคายนาครั!งที ๓ ลักษณะ รู ปแบบ ต่าง ๆ ในการปกครองคณะสงฆ์ก็เข้ามามีอิทธิ พลด้วย
จนถึงสมัยปัจจุบนั มีการแบ่งการปกครองมีรูปแบบคล้ายกับราชอาณาจักร
ราชทิ นนาม หมายถึ ง ชื อ บรรดาศัก ดิ หรื อ สมณศัก ดิ ชั!นสั ญญาบัตรที พ ระเจ้า แผ่นดิ น
พระราชทาน๑๗ ในครั!งพุทธกาลสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ ทรงแต่งตั!งนามพิเศษหรื อเรี ยกว่านาม
บัญญัติให้แก่พระสาวกหลายรู ปให้มีนามพิเศษ เช่น ตั!งพระอุปติสสะเป็ นพระสารี บุตร ตั!งพระโกลิ
ตะเป็ นพระมหาโมคคัล ลานะ ตั!ง พระปิ ปผลิ เป็ นพระมหากัส สปะ เป็ นต้น และยัง ทรงมอบให้
พระสงฆ์เป็ นใหญ่ในการรับกุลบุตรเข้ามาอุปสมบท เรี ยกว่า ญัตติจตุตถกรรมวาจา คือให้พระภิกษุ
อย่างตํา ๑๐ รู ป เป็ นพระอุปัชฌาย์รูปหนึ ง เป็ นพระคู่สวด ๒ รู ป สวดกรรมวาจารับกุลบุตรขึ!นเป็ น
พระภิกษุโดยได้รับความเห็นชอบจากพระสงฆ์ทีประชุ มในทีน! นั ซึ งปั จจุบนั นี!ก็ใช้วิธีน! ี อยู่ จะเห็น
ได้ว่า สมเด็จพระบรมศาสดาทรงมอบหมายให้สงฆ์เป็ นใหญ่ในการปกครองคณะสงฆ์และทรง
มอบหมายให้พระสาวกทีมีความสามารถดูแลการคณะสงฆ์อีกด้วย แต่ถึงกระนั!นก็ยงั ไม่ถือว่าเป็ น

๑๖

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั นานมี
บุคส์ จํากัด, ๒๕๔๖), ๑๑๒๕.
๑๗
เรื องเดียวกัน, ๙๔๙.

๑๐

๑๑

ราชทินนามเป็ นเพียงนามพิเศษทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั!งให้เท่านั!น ด้วยราชทินนามเป็ นของอัน
พระมหากษัตริ ยพ์ ระราทาน แต่ราชทินนามทีมี ปรากฏแน่ นอนนั!นเข้าใจว่ามีปรากฏครั!งแรกใน
ประเทศศรี ล ังกาดังปรากฏข้อความในจารึ กกัลยาณี ที ได้ก ล่ าวมาแล้วในเบื!องต้น สันนิ ษฐานว่า
พระมหากษัตริ ยผ์ ตู้ ! งั พระราชทานนั!นคงนําแนวความคิดในการตั!งนามพิเศษแก่พระอัครสาวกมา
เป็ นแบบนัน เอง
พระราชาคณะ หมายถึ ง พระภิกษุทีได้รับแต่งตั!งและสถาปนาให้มีสมณศักดิ ตั!งแต่ช! นั
สามัญจนถึงชั!นสมเด็จพระราชาคณะ ความเป็ นมาของพระราชาคณะนั!น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า คําว่า สมเด็จ เป็ นยศและนําเอาแบบอย่างมาจากเขมร
เพราะไม่ปรากฏว่ามีคาํ นี!ใช้ในกรุ งสุ โขทัยเลย จะมีปรากฏก็ในกรุ งศรี อยุธยาเท่านั!นด้วยเหตุทีกรุ งศรี
อยุธยามีความใกล้ชิดกับเมืองเขมร ฉะนั!นคําว่าสมเด็จ จึงถูกนํามาใช้ในสมณศักดิอย่างสู งสุ ดคือ คํา
ว่า สังฆราชา เป็ นสมเด็จพระสังฆราชนัน เอง๑๘ ต่อมาภายหลังมาใช้เป็ นคํานําหน้าสมณศักดิ ชั!น
สู งสุ ดแล้ว จึงคิดดัดแปลงแก้ใขสมณศักดิชั!นรอง ๆ ลงมาต่อไปอีกว่า “สังฆราชาคณะ” หรื อเรี ยกสั!น
เข้าว่า ราชาคณะ ข้อนี! จะเห็นได้ว่า ในเมืองใหญ่ ๆพระสงฆ์ผนู้ าํ เป็ นสังฆราชา แต่ถา้ เป็ นเมืองเล็ก
พระสงฆ์ผนู้ าํ ก็เป็ นเพียงพระครู เมือพระเจ้าแผ่นดินมีพระราชประสงค์จะยกตําแหน่ งพระครู ทีว่า
การคณะภายในราชธานี ให้มีสมณศักดิเท่ากันกับสังฆราชาหัวเมืองต่าง ๆ จึงทรงยกเป็ นสังฆราชา
คณะหรื อทีเรี ยกกันทุกวันนี!วา่ พระราชาคณะ ดังในปัจจุบนั นี!๑๙
ดังนั!นสรุ ปได้วา่ พระราชาคณะนั!น ไม่ได้หมายถึง พระสงฆ์ผเู้ ป็ นคณะของพระราชาแต่
อย่างไร แต่หมายถึง พระสงฆ์ผเู้ ป็ นคณะของพระสังฆราช เพือช่วยการคณะสงฆ์แบ่งเบาพระภาระ
ของสมเด็จพระสังฆราชนัน เอง ดังปรากฏในทําเนียบสมณศักดิในอดีตว่า มีพระราชาคณะเป็ นคณะ
ขึ!น๒๐ หมายความว่ามีพระสงฆ์ดาํ รงสมณศักดิเป็ นพระราชาคณะช่วยการคณะสงฆ์เป็ นคณะขึ!นต่อ
สมเด็จพระสังฆราช เรี ยกอย่างสั!นว่า สังฆราชาคณะ และสั!นลงอีกเป็ น พราะราชาคณะ ในปัจจุบนั
สมณศักดิและราชทินนามสมัยสุ โขทัย
สมณศักดิ และราชทินนามในประเทศไทยนั!นปรากฏมีหลักฐานครั!งแรกในสมัยสุ โขทัย
เป็ นราชธานี สมณศักดิทีเกิ ดขึ!นมีจุดมุ่งหมายสําคัญ ๒ ประการคือประการแรกเพือให้เกี ยรติและ
๑๘

เริ ง อรรถวิบูลย์, ทําเนียบสมณศักดิสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะในสมัยกรุ งรัตน
โกสิ นทร์, (กรุ งเทพฯ : ป.พิศนาคะการพิมพ์, ๒๕๒๑. คณะสงฆ์กรุ งเทพมหานครจัดพิมพ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ ฐิติญาณมหาเถระ(วน วิชิตะกุล) วัดอรุ ณราชวราราม ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๑),๒๓๕.
๑๙
เรื องเดียวกัน, ๒๓๕.
๒๐
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระอารามแลทําเนียบสมณศักดิ), ๗๗.

๑๒

กํ า ลั ง ใจแก่ พ ระสงฆ์ ผู้ป ฏิ บ ัติ ดี ป ฏิ บ ัติ ช อบให้ ด ํา รงอยู่ ใ นสมณเพศ เป็ นกํ า ลั ง สื บต่ อ อายุ
พระพุทธศาสนาช่ วยปลูกฝังศีลธรรมจรรยาให้ประชาชนมีความสงบสุ ขตามแนวแห่ งคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา ประการที ๒ เพือผลทางการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็ นไปโดยเรี ยบร้อย๒๑ ในจารึ ก
หลักที ๑ ด้านที ๒ กล่าวถึงสมณศักดิไว้วา่ “พ่อขุนรามคําแหงกระทําโอยทานแก่มหาเถรสังฆราช
ปราชญ์เรี ยนจบปิ ฏก ไตรหลวกกว่าปู่ ครู ในเมืองนี!” ๒๒
เป็ นทีเข้าใจกันว่าหากมียศแล้วภาระก็จะมีมาด้วย พระมหากษัตริ ยเ์ มือทรงพระราชทาน
สมณศักดิ ให้แด่พระสงฆ์รูปใดก็หมายถึงทรงมอบภาระทางพระศาสนาให้ดว้ ย ดังจะเห็นได้จาก
ข้อ ความที ป รากฏท้า ยสั ญ ญาบัต ร ที ท รงโปรดพระราชทานว่า “ขออาราธนาพระคุ ณ ผู้ไ ด้รั บ
พระราชทานเลือนสมณฐานันดรเพิมอิสริ ยยศในครั!งนี! จงรับธุ ระพระพุทธศาสนา เป็ นภาระสังสอน
ช่วยระงับอธิ กรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอาราม ตามสมควรแก่กาํ ลัง
และอิสริ ยยศซึงพระราชทานนี!”
ในสมัยสุ โขทัย มีจารึ กทีกล่าวถึงราชทินนามของพระราชาคณะอยู่หลายหลักพอให้เรา
ทราบถึงราชทินนามในสมัยนั!นดังนี!
จารึ กวัดศรี ชุม กล่ าวถึง สมเด็จพระมหาเถรศรี ศรัทธาราชจุฬามณี ศรี รัตนลังกาทีปมหา
สวามี ซึงเป็ นพระโอรสของพระยาคําแหง(พระราม) เป็ นหลานของพ่อขุนผาเมือง
จารึ กสุ โขทัยหลักที ๔ และ ๕ กล่าวถึง พระสุ มณมหาสวามีสังฆราช ผูท้ ีพระมหาธรรม
ราชาลิไทย อาราธนามาจากนครพันแล้วทรงสร้างวัดป่ ามะม่วงถวาย
จารึ กวัดช้างล้อม กล่าวถึงพระมหาสังฆราชาสุ กลํ ทรงเป็ นพระอาจารย์และพระอุปัชฌาย์
ของพระมหาธรรมราชาลิไท ในคราวเสด็จออกทรงพระผนวช
จารึ กปู่ ขุนจิดขุนจอด หลักที ๕๗ กล่าวถึง สมเด็จพระมหาเถรสังฆราชรัตนวงศาจารย์
พระมหาเถรธรรมเสนาบดี ผูท้ รงเป็ นองค์ประธานในการทําสัตย์สาบานระหว่างสองปู่ หลานในกรุ ง
สุ โขทัย
จารึ กวัดป่ าแดง หลักที ๙ กล่าวถึงราชทินนามของพระสงฆ์หลายชื อดังนี! พระบรมครู ติ
โลกติลกติรตน สี ลคันธวนวาสี ธรรมกิ ตติ สังฆราชมหาสามีเจ้า เจ้าคณะอรัญวาสี , พระสังฆราช
ญาณรุ จีมหาเถร,พระไตรปิ ฎกมหาเถร, พระพุทธวังศเถร, พระมหาอาริ พงศเถร, พระธรรมรังสี มหา
เถร, พระสุ โพธานันทมหาเถร, พระสุ มงคลมหาเถร พระเขมมงคลมหาเถร, พระธรรมโฆสมหาเถร,
๒๑

สุนทร สุภูตะโยธิน, ประวัติสมณศักดิและพัดยศ, (กรุ งเทพฯ : สหธรรมมิก, ๒๕๔๔. (อนุสรณ์งาน
พระราชทานเพลิงศพพระราชปัญญารังษี (เอียม ธมฺ มภารมหาเถร ป.ธ. ๔) พฤษภาคม ๒๕๔๔), ๒๖๕.
๒๒
สํานักนายกรัฐมนตรี , คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์, ประชุมศิลา
จารึ กภาคที ๑ เป็ นจารึ กกรุ งสุโขทัยทีได้พบก่อน พ.ศ. ๒๔๖๗, (กรุ งเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี , ๒๕๒๑), ๒๑.

๑๓

พระญาณคัม ภี ร์ม หาเถร, พระสมณเทพมหาเถร, พระพุ ท ธวิล าสมหาเถร, พระสุ ริ ย ามหาเถร,
พระรามรังสี มหาเถร, พระธรรมเสนาบดีมหาเถร, พระปัญญาธิกมหาเถร,พระสุ พรรณสยามมหาเถร,
พระญาณวิสมหาเถร, พระอานนทมหาเถร พระอรรคญาณมหาเถร, พระธรรมกิตติเถร
จารึ กวัดพระเสด็จ หลักที ๑๕ กล่าวถึง สมเด็จพระสังฆราชจุฑามณี ศรี สังฆปริ นายกสธ
รรมดิลกบรมเวธาจารี ยบ์ พิตร, พระมหาเถรราหุลเทพวันนวาสี ศรี วิริยปรัชญา, พระมหาพรหมรัตน์
, พระมหาวิลาส, พระมหาปรัชญาเทพ
จะเห็นได้ว่าราชทินนามทีกล่าวมาทั!งหมดนี! จะรับอิทธิ พลแบบแผนมาจากลังกาทั!งสิ! น
โดยเฉพาะราชทินนามของสมเด็จพระสังฆราช จะปรากฏคําว่า สวามี สามี เช่นเดียวกับทีประเทศ
ลังกาใช้และชั!นรองลงมาจะถือแบบล้านนาเป็ นส่ วนใหญ่
ส่ วนอีกราชทินนามหนึงได้แก่ปู่ครู หรื อพระครู สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้
ทรงอธิ บายไว้ว่า คําว่าปู่ ครู ตรงกับคําว่าพระครู ซึ งเป็ นตําแหน่ งรองจากพระสังฆราช โดยเอายศ
พราหมณ์ ม าเที ย บกับ สมณศัก ดิ พระสงฆ์ ในหนัง สื อพงศาวดารเหนื อกล่ า วว่า ในครั! งพระนคร
สุ โขทัยเป็ นราชธานี น! นั จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์เป็ นฝ่ ายขวา ๑ ฝ่ ายซ้าย ๑ และมีราชทิน
นามสําหรับสังฆนายก ดังนี! ๒๓
ฝ่ ายขวา
พระสังฆราช
อยูว่ ดั มหาธาตุ
พระครู ธรรมไตรโลก
อยูว่ ดั เขาอินทรแก้ว
พระครู ยาโชค
อยูว่ ดั อุทยานใหญ่
พระครู ธรรมเสนา
อยูว่ ดั ไหนไม่ปรากฏ
ฝ่ ายซ้าย
พระครู ธรรมราชา
อยูว่ ดั ไตรภูมิป่าแก้ว
พระครู ญาณไตรโลก
อยูว่ ดั ไหนไม่ปรากฏ
พระครู ญาณสิ ทธิ
อยูว่ ดั ไหนไม่ปรากฏ
สมณศักดิและราชทินนามสมัยอยุธยา
ในสมัยอยุธยายังคงถือแบบอย่างสมัยสุ โขทัย แต่เพิมขึ!นมาอีกคณะคือ คณะป่ าแก้ว (คณะ
อรัญวาสี ) สื บเนืองจากตามตํานานโยนก กล่าวว่า เมือ พ . ศ . ๑๙๖๕ พระเถระชาวเชียงใหม่ ๗ รู ป
พระเถระชาวอยุธยา ๒ รู ปและพระเถระชาวเขมร ๑ รู ป เดิ นทางไปลังกาและได้บวชแปลงเป็ น

๒๓

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระอารามแลทําเนียบสมณศักดิ, ๕๙.

๑๔

สิ งหลนิกายในสี มานํ!า แม่น! าํ กัลยาณี ในสํานักพระวันรัตนมหาเถระ เมือบวชใหม่แล้วก็ปฏิบตั ิอยูใ่ น
ลังกานานหลายปี จึงเดินทางกลับ ขากลับนิมนต์พระเถรชาวลังการมาด้วย ๒ รู ป เมือถึงอยุธยาแล้วก็
แยกย้ายกันไปเผยแผ่ ตั!งนิกายขึ!นมาใหม่เรี ยกว่า " ป่ าแก้ว " ( วนรัตน = ป่ าแก้ว ) คณะนี!ยงั ปรากฏที
นครศรี ธรรมราชและพัทลุง เช่น วัดเขียนคณะป่ าแก้วเป็ นต้น คณะนี!ปฏิบตั ิเคร่ งประชาชนจึงมีความ
เลือมใสถวายการอุปถัมภ์บาํ รุ งอย่างแรงกล้า
พระราชพงศาวดาร ฉบับ พระราชหัตถเลขากล่ า วว่า มู ล เหตุ แ ห่ ง การแยกคณะสงฆ์
ออกเป็ น ๒ คณะ เกิ ดขึ!นในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิ ราช ราว พ.ศ. ๒๑๒๗ พระองค์
ทรงระลึกถึง พระมหาเถรคันฉ่ อง ( พระสงฆ์ชาวมอญ ) จึงโปรดให้เป็ นสังฆราช ครองวัดมหาธาตุ
มีพระทินนามว่า สมเด็จพระอริ ยวงศญาณฯ ครั!งนั!นคณะสงฆ์แยกเป็ น ๒ คณะ คือ พระสงฆ์คณะ
เหนือให้ข! ึนต่อสมเด็จพระอริ ยวงศญาณฯ คณะใต้ข! ึนต่อสมเด็จพระวันรัตน์ ( สังฆราชาเดิมคือ คณะ
ป่ าแก้ว ) ผูร้ ู้เห็นว่า พระมหาเถรคันฉ่องเป็ นพระมอญ แม้จะมีความดีมากแต่คงไม่ได้เป็ นใหญ่ถึงขั!น
สังฆราช อาจปกครองเฉพาะพระชาวมอญเท่านั!นหรื อไม่ก็มีเพียงอิสริ ยยศสมณฐานันดรศักดิ หาได้
มีอาํ นาจการปกครองไม่หรื อว่าเป็ นเพียงกิ ตติมศักดิ คณะสงฆ์ในสมัยนั!นสันนิ ษฐานว่าน่ าจะแบ่ง
ออกเป็ น ๓ คณะ คือ
๑. คณะคามวาสี ฝ่ายขวา
๒. คณะคามวาสี ฝ่ายซ้าย
๓. คณะอรัญวาสี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรงสันนิ ษฐานว่า มูลเหตุทีจดั
พระสงฆ์เป็ นฝ่ ายขวาฝ่ ายซ้ายนั!นน่าจะเนืองมาว่าในประเทศนั!น ๆ มีพระสงฆ์อยูแ่ ล้วแต่เดิมมาพวก
หนึ ง และยังมีพระสงฆ์ซ ึ งออกไปแปลงบวชมาแต่ประเทศลังการับลัทธิ ลงั กาวงศ์เข้ามาอุปสมบท
ออกแพร่ หลายขึ!นอีกพวกหนึงจึงเกิดเป็ นสองคณะ คณะเดิมเป็ นพระทีอยูใ่ นบ้าน คณะลังกาวงศ์เป็ น
พระทีอยูใ่ นราวป่ า ภายหลังเข้าใจกันผิดจึงจัดเป็ นฝ่ ายขวาและฝ่ ายซ้าย
สมณศักดิในสมัยอยุธยานั!นเพิมเป็ น ๓ ชั!นคือสังฆราชกับพระครู ยงั เอาแบบสุ โขทัยเพิม
ตําแหน่ง สมเด็จพระสังฆราช บังคับบัญชาคณะสงฆ์ทวั อาณาจักร แบ่งการปกครองดังนี!
๑. สมเด็จพระสังฆราช ว่าการทัว ราชอาณาจักร
๒. พระสังฆราช ว่าการหัวเมืองใหญ่ ๆ
๓. พระครู ว่ า การหั ว เมื อ งเล็ ก หรื อในราชธานี ต่ อ มาจึ ง ยกพระครู ใ ห้ สู ง เท่ า กั บ
พระสังฆราช หัวเมือง ทีเราเรี ยกว่า "พระราชาคณะ" เช่นทุกวันนี!
อนึงเป็ นทีน่าสังเกตว่าราชทินนามสมณศักดิของพระสงฆ์ในกรุ งศรี อยุธยา จัดเป็ น ๔ ชั!น
ดังนี!

๑๕

ชั!นที ๑ ได้แก่ สมเด็จพระอริ ยวงษาสังฆราชาธิบดี พระวันรัต
ชั!นที ๒ ได้แก่ พระพุทธโฆษาจารย์ พระพุฒาจารย์ พระพิมลธรรม พระธรรมโคดม
ชั!นที ๓ ได้แก่ พระพรหมมุนี พระธรรมเจดีย ์
ชั!นที ๔ ได้แก่ พระเทพกระวี พระเทพมุนี พระญาณไตรโลก
การตั!งสมณศักดิราชทินนามในสมัยกรุ งศรี อยุธยา มักจะถือเอาวัดเป็ นหลักแห่ งการคณะ
ไม่ใช่เอาราชทินนามเป็ นหลัก ดังมีรายนามดังนี!
ทําเนียบพระราชาคณะในสมัยอยุธยา
๑. คณะคามวาสี ฝ่ายซ้าย
สมเด็ จ พระอริ ย วงษาสั ง ฆราชาธิ บ ดี วัด น่ า ปะดู่ เป็ นเจ้า คณะคามวาสี ฝ่ ายซ้ า ย มี
ฐานานุ ก รม ๑๐ รู ป และปกครองคณะหัว เมื อ งฝ่ ายเหนื อ ขึ! น คณะคามวาสี ฝ่ ายซ้า ย แล้ว ทรงมี
พระราชาคณะเป็ นคณะขึ!นเพือช่วยการคณะสงฆ์ดว้ ยซึงมีดงั นี!
พระพิมลธรรม
วัดรามาวาศ
พระพรหมมุนี
วัดราชประดิษฐาน
พระราชมุนี
วัดภูเขาทอง
พระปรกรม
วัดน่าพระเมรุ
พระราชกระวี
วัดวรโพธิ
พระศรี สมโพธิ
วัดฉัททันต
พระพากุลเถร
วัดศริ อโยทธยา
พระญาณสิ ทธิ
วัดสังฆปัต
พระอไภยสรณ
วัดป่ าฝ้ าย
พระอไภยสรทะ
วัดป่ าใน
พระอนุรุทธ
วัดป่ าท่าทราย
พระโชติบาล
วัดรากแค
พระศรี สัจจญาณมุนี
วัดพญาแมน
พระธรรมนิโรธ
วัดกระษัตรา
พระญาณรักขิต
วัดสังกะทา
พระไตรสรณธัชะ
วัดจอมปุ

๑๖

๒. คณะอรัญวาสี
พระพุทธาจารย์ วัดโบถราชเดชะ เป็ นเจ้าคณะกลาง ฝ่ ายอรัญวาสี ฝ่ ายสมถะวิปัสสนา
พร้อมฝ่ ายรามัญ ฝ่ ายลาว ถ้าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดําเนินออกนอกพระนคร ก็ตอ้ งโดยเสด็จ
ด้วย ซึงมีพระราชาคณะเป็ นคณะขึ!นช่วยการ ดังนี!
พระญาณไตรโลกย์
วัดโรงธรรม
พระอุบาฬี
วัดกุฏ
พระญาณโพธิ
วัดเจ้ามอน
พระธรรมโกษา
วัดประดู่
พระเทพมุนี
วัดกุฎีดาว
พระเทพโมฬี
วัดสมณโกฏิ
พระธรรมกิติ
วัดมเหยงคณ์
๓. คณะคามวาสี ฝ่ายขวา
พระวันรัต วัดป่ าแก้ว เป็ นเจ้าคณะคามวาสี ฝ่ายขวา และปกครองคณะหัวเมืองปั กษ์ใต้มี
ฐานานุกรม ๑๑ รู ป และมีพระราชาคณะเป็ นคณะขึ!นช่วยการดังนี!
พระธรรมโคดม
วัดธรรมิกราช
พระธรรมไตรโลกย์
วัดสุ ธาสวรรค์
พระธรรมเจดีย ์
วัดสวนหลวงสบสวรรค์
พระโพธิวงษ์
วัดสวนหลวงค้างคาว
พระธรรมวิโรจน์
วัดโพธาราม
พระนารท
วัดดุสิต
พระพุทธโฆษา
วัดพุทไธสวรรย์
พระวิเชียรเถร
วัดไชยวัฒนาราม
พระธรรมสารเถร
วัดปราสาท
พระญาณสมโพธิ
วัดป่ าตอง
พระอริ ยโคดม
วัดแก้วฟ้ า
พระอริ ยวงษมุนี
วัดวรเชฐ
พระอริ ยมุนี
วัดราชพรี
พระนิกรม
วัดวังไชย
พระนิโครธญาณ
วัดลอดช่อง

๑๗

พระญาณรังษี
พระอริ ยธัชะ

วัดสาดดิชน
วัดจงกรม

สมณศักดิและราชทินนามสมัยกรุ งธนบุรี
หลังจากเสี ยกรุ งศรี อยุธยา เมือ พ.ศ. ๒๓๑๐ พระพุทธศาสนาไม่วา่ จะเป็ นวัดวาอารามและ
พระสงฆ์รวมทั!งคัมภีร์และศิลปกรรม จิตรกรรมทางพุทธศาสนาก็ได้ถูกทําลายไปด้วยอย่างย่อยยับ
เมือสมเด็จพระเจ้า ตากสิ นมหาราชทรงขับไล่ กองทัพพม่า ออกไป จากราชอาณาจักรและตั!งกรุ ง
ธนบุรีเป็ นราชธานีข! ึนใหม่แล้ว ก็ได้ทรงรวบรวมคณะสงฆ์ต! งั เป็ นปึ กแผ่นขึ!นมาใหม่ สมเด็จพระเจ้า
กรุ งธนบุรีได้ทรงอุตสาหะขวนขวายในการทีจะรื! อฟื! นเพือตั!งสังฆมณฑลให้คืนคง ดํารงสภาพตาม
แบบอย่า งครั! งกรุ งศรี อยุธ ยาทุ ก ประการ๒๔ โดยตั!ง พระอาจารย์ดี จากวัดประดู่ ซ ึ ง เป็ นพระภิ ก ษุ
ธรรมดาไม่มีสมณศักดิ ให้เป็ นสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกแห่ งกรุ งธนบุรี เมือพระสังฆราช (ดี )
สิ! นพระชนม์แล้วก็ได้ทรงตั!งพระอาจารย์ศรี จากวัดบางหว้าใหญ่ ซึ งเป็ นพระราชาคณะสมัยกรุ งศรี
อยุธ ยาอยู่ว ดั พนัญเชิ ง และองค์ที ส ามเป็ นเพีย งพระครู ชื อ พระครุ สุ ธ รรมธี รราชมหามุ นี ตาม
ทําเนียบว่าเป็ นเจ้าคณะเมืองระยองเท่านั!นเอง เป็ นสมเด็จพระสังฆราช ตามลําดับ ส่ วนราชทินนาม
นั!นหาปรากฏไม่ และทรงตั!งภิกษุอืนเป็ นพระราชาคณะมีราชทินนามปรากฏ เช่น พระโพธิ วงศ์ พระ
พิมลธรรม พระธรรมโคดม พระธรรมเจดีย ์ พระพรหมมุนี พระเทพกระวี พระรัตนมุนี พระอภัยสาร
ทะ พระญาณสมโพธิ พระญาณไตรโลก พระพุทธโฆษาจารย์๒๕ พระพุฒาจารย์๒๖ พระพนรัตน์๒๗
เป็ นต้น การตั!ง ราชทิ น นามสมณศัก ดิ แก่ พ ระสงฆ์สั น นิ ษ ฐานว่า พระองค์ท รงจํา ราชทิ น นาม
พระราชาคณะในยุคนั!นได้บา้ งและคงจะทรงรวบรวมผูใ้ หญ่ทีเป็ นข้าราชการบ้าง ทีเป็ นพลเมืองดี
บ้าง ซึ งมีความสามารถจํานามพระราชาคณะผูม้ ีศกั ดิ แต่ครั! งนั!นได้บา้ ง ตลอดจนพระสงฆ์ทีทรง
กวาดต้อนมาแต่ช! นั นั!น ๆ ยังคงจําราชทินนามและตั!งให้นามไว้อย่างเดิมบ้าง๒๘ คงจะอนุโลมตาม
๒๔

อเนก ขําทอง, สมณศักดิคณะสงฆ์ไทย สมโภชหิ รัณยบัตร พระอุบาลีคุณูปมาจารย์, (กรุ งเทพฯ :
หจก.จงเจริ ญการพิมพ์, ๒๕๔๐), ๑๑๗.
๒๕
ปั จจุบนั ราชทินนามนี!ได้รับสถาปนาเป็ นสมเด็จพระราชาคณะ ที สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
๒๖
ปั จจุบนั ราชทินนามนี!ได้รับสถาปนาเป็ นสมเด็จพระราชาคณะที สมเด็จพระพุฒาจารย์และราชทิน
นามชือนี!มีหลายรู ปคือ สมเด็จพระพุฒาจารย์และสมเด็จพระพุทธาจารย์ แต่ปัจจุบนั ใช้ สมเด็จพระพุฒาจารย์
๒๗
ปั จจุบนั ราชทินนามนี!ได้รับสถาปนาเป็ นสมเด็จพระราชาคณะ ที สมเด็จพระวันรัต ราชทินนามชือนี!
มีปรากฏหลายแบบด้วยกันคือ สมเด็จพระพนรัตน สมเด็จพระพนรัต สมเด็จพระวันรัตน์ สมเด็จพระวันรัต
ปั จจุบนั ใช้ สมเด็จพระวันรัต
๒๘
เรื องเดียวกัน, ๑๑๗.

๑๘

แบบแผนทีใช้มาตั!งแต่ครั!งกรุ งเก่ า โดยทีพระองค์ทรงจําราชทินนามพระราชาคณะยุคนั!นได้บา้ ง
ทรงสอบถามพระเถระ ข้าราชการ ราชบัณฑิตและผูม้ ีความรู้ซ ึงสามารถจําราชทินนามของพระสงฆ์
ในสมัยนั!นได้บา้ ง ปรากฎว่าพระองค์ทรงจัดส่ งพระสงฆ์ ให้เป็ นไปโดยราชทินนามเป็ นพระราชา
คณะทั!งสิ! น รวม ๕๐ รู ป แต่สมณศักดิในยุคนั!น ยังมิได้จดั ลําดับชั!นอย่างใดอย่างหนึง เข้าใจว่าน่าจะ
ใช้แบบแผนอย่างครั!งกรุ งเก่า
สมณศักดิและราชทินนามสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์
เมือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ!นเป็ นองค์พระ
ปฐมบรมกษัตริ ยาธิ ราชแห่ งพระราชวงศ์จกั รี และได้ทรงสถาปนากรุ งรัตนโกสิ นทร์ ข! ึนในปี พ.ศ.
๒๓๒๕ ทรงให้ชาํ ระและทํานุบาํ รุ งบ้านเมืองทั!งฝ่ ายราชอาณาจักรและพุทธจักรให้สงบเรี ยบร้อย
ภายหลังทีเกิดการจลาจลในคราวกรุ งธนบุรี ด้านฝ่ ายพุทธจักรพระองค์ได้ชาํ ระความวิปริ ตทีเกิดใน
คราวกรุ งธนบุรีให้คืนเป็ นดังเดิม คือ ทรงตั!งสมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะซึ งพระเจ้ากรุ ง
ธนบุรีถอดถอนออกโดยหาความผิดมิได้ให้ดาํ รงตําแหน่งตามเดิม ๒๙ พระองค์ได้ทรงให้จดั การสังฆ
มณฑลให้เรี ยบร้อยโดยยึดแบบสมัยกรุ งศรี อยุธยาเป็ นหลัก แต่มีการเปลียนแปลงบ้างเล็กน้อย เช่ น
ทรงเปลียนนามพระธรรมโคดม เจ้าคณะรองคามวาสี ฝ่ายขวาเป็ นพระธรรมอุดมเพือไม่ให้พอ้ งกับ
พระนามสมเด็จพระศาสดาจารย์และเปลียนนามพระราชาคณะตําแหน่งพระอุบาฬี๓๐ เป็ นพระวินยั
รักขิต เพือไม่ให้พอ้ งกับนามพระอรหันต์ เป็ นต้น๓๑
สมณศักดิและราชทินนามสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์น! ีมีการเปลียนแปลงมาโดยลําดับตั!งแต่
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชกาลปัจจุบนั ซึงสามารถ
แบ่งสมณศักดิและราชทินนามในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ออกเป็ น ๓ ช่วงตามลักษณะการ
เปลียนแปลงและวิวฒั นาการของราชทินนาม ดังนี!
๑. ช่วงที ๑ เริ มตั!งแต่รัชกาลที ๑ ถึงรัชกาลที ๓
๒. ช่วงที ๒ เริ มตั!งแต่รัชกาลที ๔ ถึงรัชกาลที ๘
๓. ช่วงที ๓ เริ มตั!งแต่รัชกาลปัจจุบนั ถึงปัจจุบนั (พ.ศ. ๒๕๕๑)
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สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระอารามแลทําเนียบสมณศักดิ, ๙๘.
๓๐
พระอุบาลีเถระ ท่านมีความเชียวชาญในพระวินยั ดํารงเอตทัคคะในพระวินยั จึงเปลียนเป็ นพระวินยั
รักขิตเพือให้ได้ความหมายเดียวกัน ภายหลังชือนี!ได้นาํ มาใช้อีกครั!งแล้วแต่เพิมสร้อยเป็ น พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
๓๑
เรื องเดียวกัน, ๑๐๐.
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ช่ วงที ๑
ตอนต้นของกรุ งรัตนโกสิ นทร์บา้ นเมืองยังคงวุน่ วายในการศึกสงครามอยูม่ าก่อนยูท่ ีเดียว
ถึงกระนั!นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชก็มิได้ทรงละเลยพระบวรพุทธศาสนา
ยังทรงให้การทํานุ บาํ รุ งอุปถัมภ์มิได้ขาด ทรงสร้ างและปฏิสังขรณ์ พระอารามหลายแห่ งทีสําคัญ
ได้แก่ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม วัดสุ ทศั น์เทพวราราม วัดสระเกศและวัดพระเชตุพนฯ เป็ นต้น
เจ้านายพระราชวงศ์ ขุนนาง ข้าราชการพากันสร้างวัดโดยเสด็จพระราชกุศลกันมาก เช่น สมเด็จพระ
บวรราชเจ้า มหาสุ รสิ งหนาท กรมพระราชวังบวรสถาณมงคล สมเด็จพระอนุชาธิ ราชเจ้า ทรงสร้าง
วัดมหาธาตุ วัดชนะสงคราม เป็ นต้น ทรงแก้ไขความวิปริ ตในสังฆมณฑลหลายประการ เช่ น
เปลียนนามพระราชาคณะทีพอ้ งกับพระนาม พระพุทธเจ้าเป็ นนามอืน ตั!งสมเด็จพระสังฆราช ตั!ง
พระราชาคณะ และตั!งพระราชาคณะฝ่ ายรามัญ ทีว่างอยู่โปรดเกล้า ฯ ให้ประชุ ม พระสงฆ์ และ
บัณฑิตทําการสังคายนาพระไตรปิ ฎก เมือปี พ.ศ. ๒๓๓๑ แล้วคัดลอกสร้างเป็ น พระไตรปิ ฎกฉบับ
หลวง ๓ ฉบับ โปรดเกล้า ฯ ให้มีการสอนพระปริ ยตั ิธรรมในพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนวัง
เจ้านายและข้าราชการชั!นผูใ้ หญ่ ทรงตรากฎหมายพระสงฆ์ เพือควบคุมและกวดขันความประพฤติ
ของพระสงฆ์ รวม ๑๐ ฉบับ เป็ นการชําระพระศาสนาให้บริ สุทธิ และทรงสื บต่อประเพณี พระราช
ปุจฉาคณะสงฆ์ การคณะสงฆ์ในสมัยพระองค์ คงจัดตามแบบสมัยกรุ งศรี อยุธยา และมีการแก้ไข
บางประการให้เหมาะสมแก่ สภาพความเป็ นจริ ง เช่ น คณะอรัญวาสี มีน้อยไม่พอตั!งเป็ นคณะ จึง
คงไว้แต่ตาํ แหน่ งพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่ ด้วยมีหน้า ทีตอ้ งตามเสด็จฯและเปลี ยนตําแหน่ ง
พระญานสังวรเป็ นเจ้าคณะรองฝ่ ายอรัญวาสี ทําให้ตาํ แหน่ งพระญานไตรโลกซึ งเป็ นตําแหน่ งเจ้า
คณะรองฝ่ ายอรัญวาสี เดิมกลายเป็ นตําแหน่งพระราชาคณะชั!นสามัญแต่น! นั มา จึงคงมีเพียง ๒ คณะ
คือ คณะเหนือ และคณะใต้
ในรั ช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้า นภาลัย รั ช กาลที ๒ พระองค์ไ ด้ท รง
บูรณปฏิสังขรณ์วดั อรุ ณราชวราราม วัดโมฬีโลกยาราม และวัดสุ ทศั นเทพวราราม เป็ นต้น โปรดให้
สมเด็จพระสังฆราช (มี) จัดสมณทูตไปสื บสวนศาสนาวงศ์ในลังกาทวีป(ประเทศศรี ลงั กา)กับทรง
มีพระราชดําริ ดว้ ยสมเด็จพระสังฆราช ให้ทาํ พิธีวสิ าขบูชาขึ!นเป็ นครั!งแรกในสมัยรัตนโกสิ นทร์ และ
สมเด็จพระสังฆราช (มี) ได้ขยายหลักสู ตรการเรี ยนบาลี ๓ ชั!นเดิม คือ บาเรี ยนตรี โท เอก ซึ งมีมา
ตั!งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา เป็ นเปรี ยญ ๙ ประโยค ต่อมาสมัยสมเด็จพระสังฆราช (สุ ก) ได้โปรดให้
สังคายนาบทสวดมนต์
ในรัชกาลนี! ทรงตั!งพระราชาคณะพิเศษ ๒ รู ป คือ ยกพระพนรัตน์ (มี) วัดราชบูรณะ ขึ!น
เป็ นสมเด็จพระพนรัตน์ ยกพระญาณสังวร (สุ ข) วัดราชสิ ทธิ เป็ นสมเด็จพระญาณสังวร (ภายหลัง
สถาปนาเป็ นสมเด็จพระสังฆราช คนทัว ไปเรี ยกว่า สังฆราชไก่เถือน) กับทรงตั!งพระเจ้าน้องยาเธอ
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พระองค์เจ้าวาสุ กรี (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส) ซึ งทรงผนวชทีวดั พระเช
ตุพนฯ เป็ นพระองค์เจ้าพระราชาคณะ นับเป็ นครั!งแรกในกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ทีทรงตั!งเจ้านายพระ
ราชวงศ์ได้เป็ นพระราชาคณะ
พระบาทสมเด็จพระนัง เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระไตรปิ ฎกฉบับหลวง
เพิมจํานวนขึ!นไว้อีกหลายฉบับให้ครบสมบูรณ์กว่าเดิม โปรดเกล้า ฯ ให้แปลพระไตรปิ ฎกเป็ น
ภาษาไทย โดยเฉพาะในส่ วนทีเป็ นพระสู ตร ทรงสร้ า งและปฏิ สัง ขรณ์ พ ระอารามหลวง ทรง
อุปการะอุดหนุนให้มีผสู้ ร้าง และปฏิสังขรณ์วดั วาอารามขึ!นเป็ นจํานวนมาก ปรากฏว่าในรัชกาลนี! มี
การสร้างและปฎิสังขรณ์วดั มากทีสุด อีกประการหนึงพระราชทานอุปถัมภ์ ภิกษุ สามเณร ทีสอบได้
ตลอดไปถึงบิดามารดา โปรดเกล้าฯ ให้รวมพระอารามหลวงและวัดราษฎร์ ในกรุ งเทพฯ เข้าเป็ น
คณะกลางอี ก คณะหนึ ง ขึ! นในกรมสมเด็จพระปรมานุ ชิ ตชิ โนรส แต่ ค รั! งยัง เป็ นกรมหมื นนุ ชิ ต
ชิโนรส เมือรวมกับคณะเดิมจึงมี ๔ คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต้ คณะกลางและคณะอรัญวาสี (ซึ งมี
แต่ตาํ แหน่งเจ้าคณะ)
ในรัชกาลนี! ทรงตั!งพระราชาคณะพิเศษหลายรู ป ทรงยกพระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน) วัด
โมลี โลก พระราชกรรมวาจาจารย์ เป็ นสมเด็จพระพุท ธโฆษาจารย์ ในช่ วงนี! มี พ ระเจ้า นายพระ
ราชวงศ์ ทรงผนวชหลายพระองค์ จึง ทรงตั!งสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ ามงกุฎ เป็ นพระราชา
คณะมีสมณศักดิเสมอเจ้าคณะรอง ทรงตั!งพระองค์เจ้าฤกษ์ (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปว
เรศวิริยาลงกรณ์) ในสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์และหม่อมเจ้ารอง
ในกรมหลวงพิ เ ศษศรี ส วัส ดิ ศุ ข วัฒ นวิ ไ ชย (หม่ อ มเจ้า พระญาณวราภรณ์ ว ดั บพิ ต รพิ มุ ข ) เป็ น
พระราชาคณะ
ทําเนี ยบชื อราชทินนามของพระราชาคณะทัว พระราชอาณาจักรในช่ วงตอนต้นของกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์น! นั ได้ถูกจารึ กเป็ นอักษรขอมและมีตราประจําตําแหน่งพร้อมพระฐานานุกรมเป็ นลาย
รดนํ!าทอง ปรากฏทีบานหน้าต่างภายในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ แบ่งเป็ นคณะตามสายปกครอง
ดังต่อไปนี!
คณะเหนือ
สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะเหนือ พระพิมลธรรม เจ้าคณะรอง
บานซ้าย
บานขวา
พระพุทธโฆษาจารย์
พระธัมมเจดีย ์
พระอุดมปิ ฎก
พระธัมมโกษาจารย์
พระมุนีนายก
พระธัมมกิจจ์
พระอริ ยกะวี
พระวิไนยรักขิต
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พระเทพมุนี
พระเทพโมลี
พระญาณสมโพธิ
พระราชมุนี
พระญาณโพธิ
พระราชกะวี
พระญาณสิ ทธิ
พระราชโมลี
พระสี วสิ ุ ทธิวงษ์
พระสี สุธมั มุนี
พระกะวีวงษ์
พระอริ ยวงษมุนี
พระวิสุทธาจาริ ย
พระอริ ยมุนี
พระอมรเมธาจาริ ย
พระรัตนมุนี
พระปัญญาญาณดิลก
พระนิกรม
และมีพระครู หวั เมืองฝ่ ายเหนือ มีราชทินนามต่าง ๆ รวม ๕๒ รู ป
คณะรามัญ
บานซ้าย
บานขวา
พระมหาสุ เมธาจาริ ย ์ เจ้าคณะ
พระธัมมวิสารท
พระกุลวงษ์
พระอุดมญาณ
พระอริ ยธัช
พระไตรสรณธัช
และพระครู ข! ึนตรงต่อคณะรามัญในราชทินนามต่าง ๆ อีก ๘ รู ป
คณะใต้
สมเด็จพระวันรัตน์ เจ้าคณะใต้ พระธัมมอุดม เจ้าคณะรอง
บานซ้าย
บานขวา
พระพรหมมุนี
พระธัมมติโลกาจารย์
พระอมรโมลี
พระวิไนยมุนี
พระวิเชียรโมลี
พระศรี ศากยบุต
พระวิเชียรมุนี
พระวรญาณมุนี
พระวิเชียรกวี
พระศรี สมโพธิ
พระโพธิวงษ์
พระเทพกวี
พระญาณปริ ยตั ิ
พระญาณรักขิต
พระญาณไตรโลกย์
พระสังวรวิมล
พระญาณวิสุทธิ
พระธัมธราจารย์
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พระญาณวิริยะ
พระปรากรม
และมีพระครู หวั เมืองฝ่ ายใต้ในราชทินนามต่าง ๆ อีก ๔๘ รู ป
คณะอรัญวาสี
พระพุฒาจารย์ เจ้าคณะอรัญวาสี
บานซ้าย
พระธัมมวิโรจน์
พระนิโรทธรังสี
พระปัญญาวิสารเถร
พระคัมภีร์ปรี ชาเถร
พระธัมมสังวรเถร
พระวิสุทธิสังวรเถร
พระสุ ธมั มาจาริ ยเ์ ถร
พระสมาบัติวหิ ารเถร
พระญาณภิรัตเถร

บานขวา
พระญาณสังวรเถร
พระญาณวิเชียรเถร
พระญาณวิสารเถร
พระญาณโกศล
พระญาณรังสี
พระสุ ธมั มเทพเถร
พระวิสุทธิสารเถร
พระบวรวิริยเถร
พระบวรวิชาญาณเถร
พระอุดมวิชาญาณเถร

ช่ วงที ๒
ในสมัยรัชกาลที ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ภายหลังทีทรงลาพระผนวช
แล้วขึ!นเสวยราชสมบัติเป็ นพระมหากษัตริ ยแ์ ห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ โปรดให้เปลียนแปลงในหลาย ๆ
ด้า น ทั!ง ในด้า นสมณศัก ดิ และราชทิ น นามของพระสงฆ์ การปกครองคณะสงฆ์ (ซึ งภายหลัง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที ๕ ได้ตราราชบัญญัติลกั ษณะปกครองคณะสงฆ์
ร.ศ. ๑๒๑ จัดระบบการปกครองเพือให้คณะสงฆ์ปกครองกันเองในรู ปแบบสังฆมณฑล) ทรงโปรด
ให้ต! งั พิธี ม หาสมณุ ตมาภิ เศก สถาปนาพระเกี ย รติ ย ศกรมหมื นนุ ชิ ตชิ โนรสขึ! น เป็ นกรมสมเด็ จ
พระปรมานุ ชิตชิ โนรส เป็ นประธานแก่สงฆ์บริ ษทั ทัว พระราชอาณาจักร อีกทั!งยังทรงตั!งทําเนี ยบ
ราชทินนามสําหรับหม่อมเจ้าพระราชาคณะ และโปรดให้แปลงราชทินนาม ตั!งราชทินนามใหม่ข! ึน
เพิมอีกหลายราชทินนามทีเดียว
ราชทินนามตําแหน่งพิเศษสําหรับพระราชตระกูล๓๒
๓๒

เรื องเดียวกัน, ๑๕๔.

๒๓

๑. พระศีลวราลังการ
๒. พระญาณวราภรณ์
๓. พระสังวรประสาธน์
๔. พระพุทธบาทปิ ลันธน์
๕. พระธรรมุหิศธาดา
๖. พระอรุ ณนิภาคุณากร
๗. พระสถาพรพิริยพรต
๘. พระศรี สุคตคัตยานุวตั ร
๙. พระราชพงษประฎิพทั ธ
๑๐. พระราชพัทธมุนี
๑๑. พระราชพันธุประพัทธ์
นอกจากนี! ทรงตั!งพระพิมลธรรม (อู่) ขึ!นเป็ นสมเด็จพระอริ ยวงษาคตญาณ อนุ โลมตาม
พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระนัง เกล้าเจ้าอยูห่ วั แต่เป็ นเพียงเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายเหนือ มิได้
เป็ นสมเด็จพระสังฆราชและทรงตั!งพระธรรมอุดม (เซ่ ง) วัดอรุ ณราชวรารามเป็ นสมเด็จพระวันรัต
เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายใต้ ตั!งพระพุทธาจารย์ (สน) วัดสระเกศ เป็ นสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่
อรัญญวาสี ยกพระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิ ม) วัดโมฬีโลก ขึ!นเป็ นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ทีเจ้าคณะ
กลาง ต่ อ มาทรงสถาปนาพระเกี ย รติ ย ศพระองค์เ จ้า ฤกษ์ ขึ! น เป็ นกรมหมื น บวรรั ง สี สุ ริ ย พัน ธุ์
ตําแหน่ งพระราชาคณะทีได้ยกขึ!นเป็ นสมเด็จพระราชาคณะในคราวนี! จึงได้เป็ นสมเด็จพระราชา
คณะต่อ ๆ มา๓๓
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีการเปลียนแปลงอย่างมากในด้าน
การปกครองทั!งฝ่ ายอาณาจักรและพุทธจักร ทรงโปรดให้ตราพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองคณะ
สงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑โปรดให้สถาปนาพระเกี ยรติยศ กรมหมืนบวรรังสี สุริยพันธุ์ พระบรมราชอุปัธยา
จารย์ ขึ!นเป็ นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปวเรศวิริยาลงกรณ์ ตั!งพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้า
มนุ ษ นาคมานพเป็ นกรมหมื น วชิ ร ญาณวโรรส โปรดให้ด ํา รงสมณศัก ดิ เป็ นเจ้า คณะรองคณะ
ธรรมยุติกนิกาย จึงเข้าใจว่าตั!งคณะธรรมยุติกในคราวนั!นเป็ นครั!งแรก ๓๔ ในราวปี ๒๔๒๔ และให้
แยกคณะกลางซึงขึ!นในพระอัฐิกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ออกต่างหาก ให้สมเด็จพระพุฒา
จารย์ (หม่อมเจ้าทัด) เป็ นเจ้าคณะใหญ่คณะกลาง ยกพระพรหมมุนีซ ึ งเสมอชั!นธรรมเป็ นตําแหน่ ง

๓๓
๓๔

เรื องเดียวกัน, ๑๑๒.
เรื องเดียวกัน, ๑๑๔.

๒๔

หิรัณยบัตร เป็ นเจ้าคณะรองคณะกลาง ตั!งพระสาสนโสภณ เป็ นเจ้าคณะรองคณะธรรมยุต ตั!งพระอุ
บาฬี เป็ นเจ้าคณะรองฝ่ ายอรั ญวาสี เติม สร้ อยว่า คุ ณูป มาจารย์ นอกจากนี! ยงั โปรดให้จดั ระเบี ย บ
พระราชาคณะผูใ้ หญ่ คือ ชั!นธรรมตําแหน่ งเดิม คงมีพระธรรมเจดีย ์ พระธรรมไตรโลก ให้ยกพระ
ธรรมโกษาและพระธรรมปาโมกข์เ พิ ม ขึ! น อี ก ตั!ง พระเทพเมธี เพิ ม ขึ! นเป็ นชั!น เทพซึ งเดิ ม มี ๓
ตําแหน่ งคือ พระเทพกวี พระเทพโมฬี พระเทพมุนี เป็ นต้น ส่ วนการปกครองสงฆ์บริ ษ ทั ให้จดั
อนุ โลมตามพระราชอาณาจักร คือ ให้มีเจ้าคณะมณฑล เจ้าคณะเมือง เจ้าคณะแขวง และอธิ การ
ปกครองคณะสงฆ์ อนึงในรัชกาลนี! มีขอ้ แปลกกว่ารัชกาลก่อนคือ ทรงพระราชทานสมณฐานันดร
ศักดิแก่พระสงฆ์จีนนิกายและญวนนิกาย ให้มีสัญญาบัตรและราชทินนามเหมือนกัน
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที ๖ ทรงพระกรุ ณาโปรดให้ต! งั
พิธีมหาสมณุตมาภิเษก เลือนกรมหลวงวชิรญาณวโรรสพระราชอุปัธยาจารย์ ขึ!นเป็ นสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ตําแหน่งสมเด็จพระมหาสมณะ เป็ นมหาสังฆปริ นายกทัว
ทั!งพระราชอาณาจัก รและเจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยุตด้วย พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้
พระองค์จดั ระเบียบสมณศักดิ ในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ แยกสมณศักดิ เป็ นฝ่ ายฐานันดรคือยศและฝ่ าย
ตําแหน่งคือหน้าทีเป็ นข้างละแผนก๓๕ หมายความว่า แต่เดิมมานั!นฝ่ ายฐานันดรและหน้าทีการงานมี
ส่ วนเกี ยวข้องกันอยู่ เช่น หากเป็ นสมเด็จพระราชาคณะจะต้องเป็ นเจ้าคณะใหญ่ดว้ ย ซึ งมักจะเป็ น
พระเถระทีมีพรรษากาลมากแล้วทั!งนั!น ทําให้ไม่สามารถทําการคณะสงฆ์ไม่เต็มทีดว้ ยชราภาพแล้ว
จึ ง มี พ ระราชดํา ริ ให้ ต ํา แหน่ ง ฐานัน ดรสํ า หรั บ พระเถระผู้ใ หญ่ ส่ ว นด้า นกิ จ การคณะสงฆ์
พระราชทานแด่พระเถระผูม้ ีความรู้ความสารมารถในการบริ หารทีสามารถปฏิบตั ิกิจการคณะสงฆ์
ได้ อีกประการหนึง การคณะสงฆ์ท! งั ปวงทรงโปรดถวายเป็ นพระภาระแก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
พระองค์น! นั ให้กาํ กับดูแลและหากมีพระราชประสงค์จะแต่งตั!งสถาปนาสมณศักดิ แก่พระสงฆ์รูป
ใด ก็จะทรงปรึ กษากับสมเด็จพระมหาสมเจ้าโดยตลอด นับเป็ นจุดเริ มต้นให้พระสงฆ์เข้ามามีส่วน
เกียวข้องในการพระราชทานสมณศักดิทําให้ปัจจุบนั การพระราชทานสมณศักดิยังคงโปรดให้คณะ
สงฆ์จดั การดูแลเอง แล้วจึงทรงมีพระราชวินิจฉัยภายหลัง
ในรัชกาลที ๗ พระราชกิจประการแรกคือทรงโปรดให้เลือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม
หมืนชินวรสิ ริวฒั น์ เป็ นกรมหลวงชินวรสิ ริวฒั น์ และการพระราชทานตั!งสมณศักดิและราชทินนาม
ยังคงถือแบบอย่างรัชกาลก่อน ๆ จนถึงมีการเปลียนแปลงการปกครอง การพระราชทานสมณศักดิ
ของพระสงฆ์ยงั มีอยูแ่ ต่บรรดาศักดิของข้าราชการถูกยกเลิกไปมิได้พระราชทานอีกต่อไป

๓๕

เรื องเดียวกัน, ๑๑๙.

๒๕

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดล พระอัฐมรามาธิ บดินทร ภายหลัง
ทีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติแล้ว แต่เนื องจากพระองค์ยงั ทรงพระ
เยาว์ดว้ ยพระองค์มีพระชนมายุเพียง ๙ พรรษา จึงต้องมีผสู้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์ เพราะพระองค์
ยังทรงศึกษาอยูต่ ่างประเทศ กิจการคณะสงฆ์จึงดําเนินไปตามรัชการก่อนๆ มิได้มีอะไรเปลียนแปลง
ไปมากนักแต่หากมีการเปลียนแปลงครั!งสําคัญทีทาํ ให้รูปแบบภาษาในราชทินนามเปลียนไปคือการ
ปรั บ ปรุ งภาษาในปี พุ ท ธศัก ราช ๒๔๘๕ ในสมัย จอมพล ป. พิ บู ล สงคราม ดํา รงตํา แหน่ ง
นายกรัฐมนตรี ได้ให้มีการปรับปรุ งเปลียนแปลงภาษาไทยให้มีความเป็ นไทยโดยเน้นเฉพาะให้มีคาํ
ไทยและคําทีอ่านง่าย ทําให้คาํ ในราชทินนามทีเป็ นภาษาบาลีบา้ ง ภาษาสันสกฤษบ้างได้เปลียนเป็ น
คําเฉพาะอย่างเดียว ด้วยเหตุทีว่า ให้มีอกั ษรทีมีเสี ยงเดียวกันเพียงตัวเดียว คือ ตัดตัวทีออกเสี ยงซํา
กันให้เหลือเพียงตัวเดียว เช่ น คําว่า พระโศภณคณาภรณ์ ให้เปลียนเป็ นพระโสภณคณาภรณ์ เป็ น
ต้น ทําให้ราชทินนามบางคําใช้ตวั อักษรต่างไปจากเดิม ภายหลังเมือมีการประกาศเลิกใช้การเขียน
แบบนั!นแล้งก็ยงั ปรากฏว่าคําบางคําทีเปลียนไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาใช้ตวั เดิมดังตัวอย่างทียกมาแล้ว
ข้างต้นนัน เอง
ช่ วงที ๓
ในรัชกาลปัจจุบนั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช แรกเมือขึ!นเสวย
ราชสมบัติก็ยงั ทรงพระเยาว์อยูจ่ าํ ต้องเสด็จไปทรงศึกษาทีต่างประเทศ ส่ วนราชการแผ่นดินผูส้ ําเร็ จ
ราชการแทนพระองค์เป็ นผูป้ ฎิบตั ิพระราชกรณี ยกิจแทนพระองค์ ในช่วงต้นรัชกาลจึงยังไม่มีการ
เปลียนแปลงทีเด่นชัดนัก จนปั จจุบนั คณะสงฆ์ไทยดําเนิ นการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ขึ!นแล้วได้มีการแก้ไขเพิมเติม ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึงแบ่งเป็ น เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะ
ภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล และเจ้าอาวาส ตามลําดับชั!น ด้านสมณศักดิและ
ราชทินนามนั!นโปรดให้สถาปนาสมเด็จพระวชิ รญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชืน นพวงศ์) พระราชอุปัชฌาย์
เป็ นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระองคเจ้าต่างกรม ซึ งนับว่าเป็ นเชื! อพระวงศ์
ชั!นหม่อมราชวงศ์ทีได้ทรงกรมเป็ นกรณี พิเศษในกรุ งรัตนโกสิ นทร์ และสมณศักดิและราชทินนาม
ในรั ช กาลนี! ได้รั บ การแต่ ง ตั!ง เพิ ม เติ ม ให้ เ พี ย งพอกับ จํา นวนพระสงฆ์ผู้บ ํา เพ็ญ ประโยชน์ แ ก่
ประเทศชาติ โดยได้เพิ ม จํา นวนพระราชาคณะและเพิม ราชทิ น นาม นับ ว่า ตั!ง แต่ ส ถาปนากรุ ง
รัตนโกสิ นทร์จนถึงปัจจุบนั ในรัชกาลนี!ถือว่ามีตาํ แหน่งสมณศักดิและราชทินนามมากทีสุด
ปั จจุบนั พระสงฆ์และวัดพระอารามมีจาํ นวนมากขึ!น ถือว่าเป็ นช่ วงทีพระศาสนากําลัง
เจริ ญรุ่ งเรื องอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุ วงศ์ทุกพระองค์ ทรงเอา
พระทัยใส่ ดูและอุปถัมภ์พระบวรพุทธศาสนามิได้ขาด ถื อเป็ นพระราชภาระสําคัญประการหนึ ง
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ตามโบราณราชประเพณี ทีสมเด็จพระบูรพมหากษัตริ ยาธิ ราชได้ทรงบําเพ็ญมา นับว่าพระสงฆ์ได้มี
ส่ วนสําคัญในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ อนึ งโดยเหตุทีพระสงฆ์ได้ช่วยการบํารุ ง
ดูแลประเทศชาติมาตั!งแต่อดีตจวบจนถึงปั จจุบนั การพระราชทานสมณศักดิราชทินนามจึงเปรี ยบ
ประหนึ ง การตอบแทนคุ ณ งามความดี ข องพระสงฆ์ ซึ งสมณศัก ดิ และราชทิ น นามถื อ ว่ า เป็ น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมด้านภาษาของไทยดั!งเดิมทียงั ดําเนินอยู่ และเป็ นระบบขุนนางทียงั สามารถ
ดําเนินอยูใ่ นระบอบประชาธิปไตยตราบจนถึงปัจจุบนั
วโรกาสทีจ ะทรงพระราชทานสมณศักดิ
พระเจ้าแผ่นดินจะทรงพระกรุ ณาโปรดพระราชทานตั!ง, เลือนและสถาปนาสมณศักดิแก่
พระสงฆ์ในวโรกาสพระราชพิธีสาํ คัญดังต่อไปนี!
๑. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒. วันพระราชพิธีฉตั รมงคล
๓. วันพระราชพิธีแรกเสวยราชสมบัติ เรี ยกพระราชาคณะในวันนี!วา่ พระราชาคณะฤกษ์
๔. วโรกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีฉลองสิ ริราชสมบัติ ๒๕ ปี ๕๐ ปี ๖๐ ปี และวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบนักษัตร เป็ น
ต้น
ขั0นตอนการเสนอเรืองขอพระราชทานสมณศักดิ๓๖
ในปั จจุบนั การเสนอเรื องเพือขอพระราชทานสมณศักดิ นั!นจะต้องเสนอไปตามลําดับ
ขั!นตอน และจะข้ามขั!นตอนหาได้ไม่ กล่าวคือมีระเบียบปฎิ บตั ิว่า จะต้องเสนอเรื องผ่านเจ้าคณะ
ผูป้ กครองตามลําดับชั!น เริ มต้นจากผูป้ กครองเหนือตนขึ!นไปเช่ น ถ้าเป็ นผูช้ ่ วยหรื อรองเจ้าอาวาส
จะต้องเสนอผ่านเจ้าอาวาสก่อน ถ้าเป็ นเจ้าอาวาส จะต้องเสนอผ่านเจ้าคณะตําบลก่อน ถ้าเป็ นเจ้า
คณะตําบลจะต้องเสนอผ่านเจ้าคณะอําเภอก่อน เป็ นต้น คําว่า เสนอผ่านในทีน! ี หมายความว่า เสนอ
เรื องผ่านโดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะผูป้ กครองในระดับนั!น ๆแล้วโดยเริ มต้นดังนี!
๑. เจ้าอาวาส
๓๖

สรุ ปความจาก พระมหาทองดี ปXฺ ญาวชิ โร, ประวัติสมณศักดิ , (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์,
๒๕๕๐.จัด พิ ม พ์โ ดย วัด ปากนํ!า และสมาคมศิ ษ ย์ห ลวงพ่อ วัด ปากนํ!า เพื อ มุ ทิ ต าสัก การะเนื อ งในวโรกาสที
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุ ณาโปรดพระราชทานตั!ง-เลือนสมณศักดิ พระเถระวัดปากนํ!า พระ
เถระผูเ้ ป็ นนิสิตวัดปากนํ!า พระเถระผูม้ ีความเกียวข้องกับวัดปากนํ!าและพระเถระในเขตหนเหนื อ ในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐),๕๑.
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๒. เจ้าคณะตําบล
๓. เจ้าคณะอําเภอ
๔. เจ้าคณะจังหวัด
๕. เจ้าคณะภาค
๖. เจ้าคณะใหญ่
๗. นําเข้าสู่ การประชุมพิจารณาของคณะอนุกรรมการแต่ละนิกาย (มหานิกาย-ธรรมยุต)
๘. นําเข้าสู่ การพิจารณาในทีประชุมมหาเถรสมาคม
เมือมหาเถรสมาคมพิจารณามีมติประการใดแล้วจะมอบเรื องให้กรมการศาสนา(ปั จจุบนั
คือ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) จัดทําบัญชีเสนอหน่วยงานทีเกียวข้องดําเนินการดังนี!
๑. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอต่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอต่อสํานักราชเลขาธิการ
๓. สํานักราชเลขาธิการ นําความกราบบังคมทูลพระกรุ ณา
๔. ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย และทรงมีพระบรมราชโองการ
๕. สํานักราชเลขาธิการ แจ้งกลับไปยังหน่วยงานทีเกียวข้อง
๖. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งพระสงฆ์ผไู้ ด้รับพระมหากรุ ณาให้ทราบและ
เข้ารับพระราชทานเลือนและแต่งตั!งสมณศักดิ ณ พระทีนงั อัมริ นทรวินิจฉัย ภายใน
พระบรมมหาราชวัง ตามหมายกําหนดการ ในวโรกาสต่าง ๆ สุ ดแต่จะทรงพระกรุ ณา
ราชทินนามของพระราชาคณะในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์
สมเด็จพระราชาคณะ
สมเด็จพระสังฆราช
ตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนี!เป็ นตําแหน่งอิสริ ยยศชั!นสู งสุ ดของคณะสงฆ์ ทรงเป็ นพระ
ประมุขแห่งพุทธจักรว่าการคณะสงฆ์ทวั ราชอาณาจักร มีเพียง ๑ พระองค์ และทรงดํารงตําแหน่ง
ประธานมหาเถรสมาคม ซึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะ
องค์หนึงขึ!นเป็ นสมเด็จพระสังฆราช มี ๒ ชั!น คือ
๑. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้แก่สมเด็จพระสังฆราชทีเป็ นพระราชวงศ์
๒. สมเด็จพระสังฆราช ได้แก่สมเด็จพระสังฆราชทีเป็ นสามัญชน
พระภิกษุทีได้รับพระราชทานสมณศักดิเป็ นสมเด็จพระสังฆราช จะทรงมีพระราชาคณะและพระครู
ฐานานุกรมประดับพระอิสริ ยยศ ๑๕ รู ป ดังต่อไปนี!
๑. พระราชาคณะปลัดขวา
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๒. พระราชาคณะปลัดซ้าย
๓. พระครู วสิ ุ ทธิธรรมภาณ
๔. พระครู พิศาลวินยั วาท
๕. พระครู ประสาทพุทธปริ ตร พระครู พระปริ ตร
๖. พระครู ประสิ ทธิพุทธมนต์ พระครู พระปริ ตร
๗. พระครู วนิ ยั ธร
๘. พระครู ธรรมธร
๙. พระครู สรภัญญประกาศ พระครู คู่สวด
๑๐. พระครุ สรนาทวิเศษ พระครู คู่สวด
๑๑. พระครู นิเทศธรรมจักร พระครู รองคู่สวด
๑๒. พระครู พิทกั ษ์ธุรกิจ พระครู รองคู่สวด
๑๓. พระครู สังฆสิ ทธิการ พระครู สังฆรักษ์
๑๔. พระครู สมุห์
๑๕. พระครู ใบฏีกา
อธิบายเรือง ฐานานุกรม
อันธรรมดาพระสงฆ์ผไู้ ด้รับพระราชทานแต่งตั!งและเลือนสมณศักดินั!น จะทรงพระกรุ ณา
โปรดพระราชทานตําแหน่งพระฐานานุกรมด้วยเพือจะให้ต! งั พระสงฆ์ในตําแหน่งฐานานุกรมต่าง ๆ
เป็ นผูช้ ่วยการคณะสงฆ์ของผูด้ าํ รงสมณศักดิตามอัตราทีพระราชทานตามตําแหน่งชั!นสมณศักดิ ซึ ง
ผูไ้ ด้รับสามารถตั!งพระสงฆ์ซ ึ งยังมิได้ดาํ รงสมศักดิได ๆ รู ปใดรู ปหนึงก็ได้ตามเห็นสมควร เรี ยกว่า
มีฐานานุ ศกั ดิ ตั!งฐานานุ กรมได้ตามพระราชทานในสัญญาบัตร ส่ วนคําว่า ฐานานุ กรมนั!น ได้แก่
ตํา แหน่ ง สมณศัก ดิ ของพระสงฆ์อีก ประเภทหนึ งที พ ระเจ้า แผ่นดิ นทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระสงฆ์ผไู้ ด้รับพระราชทานสมณศักดิสามารถตั!งได้ตามเห็นสมควรในจํานวนทีมี
ปรากฏในสัญญาบัตร ซึงแต่ละตําแหน่งจะมีไม่เท่ากันตามแต่ลาํ ดับชั!นนั!นๆ การตั!งฐานานุกรมนั!น
สามารถแต่งตั!งได้ตาํ แหน่งละหนึงรู ปเท่านั!น ตามจํานวนทีมีในสัญญาบัตร จะแต่งตั!งซํ!าซ้อนไม่ได้
หากจะแต่ งตั!ง ใหม่ ก็ต่อเมือตําแหน่ ง ฐานานุ ก รมนั!นๆว่างแล้ว เมือได้รับพระราชทานสมณศัก ดิ
สู งขึ!นจะกลับมาแต่งตั!งในตําแหน่งเดิมไม่ได้ จะสามารถแต่งตั!งเฉพาะตําแหน่งทีตนครองอยูเ่ ท่านั!น
ตําแหน่ งฐานานุ กรมนี! ทรงพระราชทานเป็ นสิ ทธิ ขาดแต่พระสงฆ์ผูร้ ับพระราชทานสมณศักดิ ซึ ง
สามารถแต่งตั!งและถอดถอนคืนฐานานุ กรมทีตนแต่งตั!งไว้ได้หากพิจารณาแล้วว่าผูร้ ับตําแหน่ ง
ฐานานุกรมมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ
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ส่ วนจํา นวนตํา แหน่ ง ฐานานุ ก รมและชื อราชทิ นนามสํา หรับ พระฐานานุ ก รมนั!นจัก มี
ปรากฏในใบสัญญาบัตรทรงแต่งตั!งและเลือนสมณศักดิซึ งโปรดพระราชทานพร้อมพัดยศในวันรับ
พระราชทานทุกตําแหน่ง เว้นแต่พระราชาคณะชั!นสามัญจะไม่มีจาํ นวนพระฐานานุกรม ถึงกระนั!น
ก็เป็ นทีทราบกันว่าสามารถแต่งตั!งฐานานุ กรมได้ ตําแหน่ งพระฐานานุ กรมในปั จจุบนั ทีทรงพระ
กรุ ณาโปรดพระราชทานมีดงั นี!
๑. ตําแหน่งปลัด ซึงราชทินนามของตําแหน่งปลัดนี! จะสอดคล้องกับราชทินนามของผู้
เป็ นเจ้าของตําแหน่งฐานานุกรม ประกอบด้วย
๑.๑. พระราชาคณะปลัดขวา ปลัดกลาง ปลัดซ้าย ของสมเด็จพระสังฆราชซึงจะมีชือ
ราชทินนามประจําตําแหน่งดังจะกล่าวต่อไป แต่งตั!งได้ ๒ ตําแหน่งบ้าง ๓ ตําแหน่งบ้างตามพระ
อิสริ ยยศ
๑.๒. พระครู ปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ แต่งตั!งได้ ๑ ตําแหน่ง ซึ งจะมีชือราชทิน
นามประจําตําแหน่งจะขึ!นต้นราชทินนามด้วยคําว่า “พระครู ปลัดสัมพิพฒั น” แล้วลงท้ายชือด้วยคํา
ว่า “จารย์” เช่น พระครู ปลัดสัมพิพฒั นธีราจารย์ ฐานานุกรมในสมเด็จพระมหา ธีราจารย์ เป็ นต้น
๑.๓. พระครู ปลัดของรองสมเด็จพระราชาคณะ แต่งตั!งได้ ๑ ตําแหน่ง ซึ งจะมีชือราช
ทินนามประจําตําแหน่ งจะขึ!นต้นราชทินนามด้วยคําว่า “พระครู ปลัดสุ วฒั น” แล้วลงท้ายชือด้วยคํา
ว่า “คุณ” เช่น พระครู ปลัดสุ วฒั นวชิรคุณ ฐานานุกรมในพระพรหมวชิรญาณ เป็ นต้น
๑.๔. พระครู ปลัดของพระราชาคณะชั!นธรรม แต่งตั!งได้ ๑ ตําแหน่ ง ซึ งจะมีชือราช
ทินนามประจําตําแหน่ งจะขึ! นต้นราชทินนามด้วยคํา ว่า “พระครู ป ลัด” แล้วลงท้ายชื อด้วยคําว่า
“วัฒน์” เช่น พระครู ปลัดปิ ฎกวัฒน์ ฐานานุกรมในพระธรรมปิ ฎก เป็ นต้น
๑.๕. พระครู ปลัดของพระราชาคณะชั!นเทพและชั!นราช แต่งตั!งได้ ๑ ตําแหน่ง จะไม่มี
ชื อราชทินนามประจําตําแหน่ ง มีเพียงแต่คาํ ว่า “พระครู ปลัด” นําหน้านามและฉายาของผูไ้ ด้รับ
เท่านั!นเช่น พระครู ปลัดกมล กตปุXฺโญ เป็ นต้น
๑.๖. พระปลัดของพระราชาคณะชั!นสามัญ แต่งตั!งได้ ๑ ตําแหน่ง จะไม่มีชือราชทิน
นามประจําตําแหน่ง มีเพียงแต่คาํ ว่า “พระปลัด” นําหน้านามและฉายาของผูไ้ ด้รับเท่านั!นเช่น พระ
ปลัดกมล กตปุXฺโญ เป็ นต้น
๒. ตําแหน่งพระครู ฐานานุ กรมชั!นเอกของสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั!งได้ ๒ ตําแหน่งมี
ราชทินนามดังนี! พระครู วสิ ุ ทธิธรรมภาณ ๑ พระครู พิศาลวินยั วาท ๑
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๓. ตําแหน่งพระครู ปริ ตร พระครู ฐานานุกรมชั!นโทของสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั!งได้ ๒
ตําแหน่งมีราชทินนามดังนี! พระครู ประสาทพุทธปริ ตร ๑ พระครู ประสิ ทธิพุทธมนต์ ๑
๔. ตําแหน่งพระครู วินยั ธร ไม่มีราชทินนามใช้คาํ ว่า”พระครู วนิ ยั ธร”นําหน้านามชือของผู้
ได้รับ แต่งตั!งได้ ๑ ตําแหน่ง
๕. ตําแหน่ งพระครู ธรรมธร ไม่มี ราชทิ นนามเฉพาะใช้ค าํ นําหน้า ว่า ”พระครู ธรรมธร”
นําหน้าชือของผูไ้ ด้รับแต่งตั!ง ๆ ได้ ๑ ตําแหน่ง
๖. ตําแหน่งพระครู คู่สวด จะมีชือราชทินนามประจําแต่ละตําแหน่ ง จะมีชือไม่เหมือนกัน
เช่น พระครู สรภัญญประกาศ ๑ พระครู สรนาถวิเศษ ๑ เป็ นต้น แต่งตั!งได้ ๒ ตําแหน่ง
๗. ตํา แหน่ ง พระครู ร องคู่ ส วด จะมี ชื อ ราชทิ น นามประจํา แต่ ล ะตํา แหน่ ง จะมี ชื อ ไม่
เหมือนกัน เช่น พระครู ญาณวิจกั ขณ์ ๑ พระครู พิทกั ษ์สุนทร ๑ เป็ นต้น แต่งตั!ง ได้ ๒ ตําแหน่ง
๘. ตําแหน่งพระครู สังฆรักษ์ ตําแหน่งนี!มีชือทีแปลกกว่าตําแหน่งอืน เพราะจะมีคาํ นําหน้า
ชือไม่ซ! าํ กันแต่ละตําแหน่ง คือตําแหน่งฐานานุกรมชั!นอืนซึงไม่มีราชทินนามมีแต่ราชทินนามทีเป็ น
คํานําหน้านั!นจะมีเพียงคํานําหน้าชือเดียว เช่น พระครู วินยั ธร พระครู ธรรมธร พระครู สมุห์ พระครู
ใบฎี กา เป็ นต้น แต่ตาํ แหน่ งพระครู สังฆรักษ์น! ี จะมีคาํ นําหน้าพิเศษเช่ น พระครู สังฆวินิต ๑ พระ
ครู สังฆวิชิต ๑ พระครู สังฆวิชยั ๑ เป็ นต้น แต่งตั!งได้ ๑ ตําแหน่ง
๙. ตําแหน่งพระครู สมุห์ ไม่มีราชทินนามเฉพาะใช้คาํ นําหน้าว่า”พระครู สมุห์”นําหน้าชือ
ของผูไ้ ด้รับแต่งตั!งได้ ๑ ตําแหน่ง
๑๐. ตําแหน่งพระครู ใบฎีกา ไม่มีราชทินนามเฉพาะใช้คาํ นําหน้าว่า”พระครู ใบฎีกา”
นําหน้าชือของผูไ้ ด้รับแต่งตั!งได้ ๑ ตําแหน่ง
๑๑. ตําแหน่งพระสมุห์ ไม่มีราชทินนามเฉพาะใช้คาํ นําหน้าว่า”พระสมุห์”นําหน้าชือของผู้
ได้รับแต่งตั!งได้ ๑ ตําแหน่ง
๑๒. ตําแหน่งพระใบฎีกา ไม่มีราชทินนามเฉพาะใช้คาํ นําหน้าว่า”พระสมุห์”นําหน้าชือ
ของผูไ้ ด้รับแต่งตั!งได้ ๑ ตําแหน่ง
สําหรับตําแหน่งพระราชาคณะปลัดขวา-ซ้าย นี!เป็ นตําแหน่งพิเศษและมีราชทินนามพิเศษ
ด้วย มีเพียงสมเด็จพระสังฆราช ๒ พระองค์เท่านั!นทีมีตาํ แหน่งพระราชาคณะปลัดกลาง คือ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสและสมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
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(สา ปุสฺสเทโว) ส่ วนราชทินนามประจําพระราชาคณะปลัดขวา-ซ้ายนี! จะพระราชทานถวายตาม
สายพระอารามทีสมเด็จพระสังฆราชประทับอยู่ โดยยึดตามราชทินนามเดิมทีได้รับพระราชทาแบ่ง
ตามสายพระอารามดังนี!
สายวัดพระเชตุพนฯ
พระทักษิณคณิ ศร
พระราชาคณะปลัดขวา
พระอุดรคณารักษ์
พระราชาคณะปลัดซ้าย
พระสมุหวรคณิ ศรสิ ทธิการ
พระราชาคณะปลัดกลาง
สายวัดบวรนิเวศวิหาร
พระมหานายก
พระราชาคณะปลัดขวา
พระจุลนายก
พระราชาคณะปลัดซ้าย
สายวัดราชบพิธฯ
พระมหาคณิ สสร
พระราชาคณะปลัดขวา
พระจุลคณิ สสร
พระราชาคณะปลัดซ้าย
สายกลางสํารับ ฝายมหานิกาย
พระทักษิณคณาธิกร
พระราชาคณะปลัดขวา
พระอุดรคณาภิรักษ์
พระราชาคณะปลัดซ้าย
สายกลางสํารับ ฝ่ ายธรรมยุติก
พระมหาคณานุศิษฎ์
พระราชาคณะปลัดขวา
พระจุลคณานุศาสน์
พระราชาคณะปลัดซ้าย
และจะได้รับพระราชทานเครื องประกอบสมณศักดิประดับพระเกียรติยศอีกด้วย มีดงั นี!คือ
๑. พัดยศสมณศักดิ
๒. พระสุ พรรณบัฏ (เป็ นแผ่นทองคําแผ่หนัก ๔๘ กรัมเศษกว้าง ๑๘ เซนติเมตร ยาว ๒๐
เซนติเมตร)
๓. ตราพระตําแหน่ง
๔. ไตรแพร ๑ ไตร
๕. เศวตฉัตร ๓ ชั!น
๖. พระแท่น
๗. เครื องถมปัด ประกอบด้วย
๗.๑. พานหมากมีเครื องพร้อม (พานพระศรี ประกอบด้วยตลับจอกและซองพลู)
๗.๒. หีบหมากมีพานรองมีตราจักรี (หีบตราจักรี หรื อหีบหลังเจียด)
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๗.๓. หีบหมากเล็กใส่ หมากดํา
๗.๔. ตะบันหมาก
๗.๕. กล่องหมากสี เหลียมมีเครื องในพร้อม
๗.๖. ถาดทีสรงพระพักตร์
๗.๗. ขันนํ!าพานรอง มีจอกและฝาชีหุม้ ตาด
๗.๘. หีบพระโอสถหลังนูน
๗.๙. คนโท
๗.๑๐. กากลม
๗.๑๑. ลักจัน
๗.๑๒. ฝาบาตร เชิงบาตร
๗.๑๓. กระโถนปากแตรใหญ่
๗.๑๔. กระโถนทรงกระทายเล็ก
๗.๑๕. ปิ นโตกลมมี ๔ ชั!น
นับตั!งแต่สถาปนากรุ งรัตนโกสิ นทร์จนถึงปัจจุบนั มีสมเด็จพระสังฆราช ๑๙ พระองค์ ดัง
มีราชทินนามดังต่อไปนี!
๑. สมเด็จพระสังฆราช (ศรี ) วัดระฆังโฆษิตาราม พ.ศ. ๒๓๒๕–๒๓๓๗ รวม ๑๒ ปี
๒. สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ พ.ศ. ๒๓๓๗- ๒๓๕๙ รวม
๒๒ ปี
๓. สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ พ.ศ. ๒๓๕๙ -๒๓๖๒ รวม ๔ ปี
๔. สมเด็จพระสังฆราช (สุ ก) วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ พ.ศ. ๒๓๖๓ -๒๓๖๕ รวม ๒
ปี
๕. สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ พ.ศ. ๒๓๖๕-๒๓๘๕ รวม
๒๐ ปี
๖. สมเด็จพระสังฆราช (นาค) วัดราชบูรณะ พ.ศ. ๒๓๘๕-๒๓๙๔ รวม ๙ ปี
๗. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองค์เจ้าวาสุ กรี )
วัดพระเชตุพนฯ พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๓๙๖ รวม ๒ ปี
๘. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์)
วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๓๙๗-๒๔๓๕ รวม ๓๙ ปี
๙. สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสี มาราม พ.ศ. ๒๔๓๖ –
๒๔๔๒ รวม ๖ ปี
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๑๐. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษนาคมานพ)
วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๔๔๓ – ๒๔๖๔ รวม ๒๑ ปี
๑๑. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิ ริวฒั น์ (หม่อมเจ้าภุชงค์ ) วัดราชบพิธฯ
พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๘๐ รวม ๑๖ ปี
๑๒. สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)
วัดสุ ทศั นเทพวราราม พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๗ รวม ๖ ปี
๑๓. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ ชืน สุ จิตฺโต)
วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๕๐๓ รวม ๑๔ ปี
๑๔. สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๕ รวม ๒ ปี
๑๕. สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ฯ (อยู่ ญาโณทโย) วัดสระเกศ
พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๐๘ รวม ๒ ปี
๑๖. สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฺฐายี) วัดมกุฎกษัตริ ยาราม ราชวรวิหาร พ.ศ.
๒๕๐๘-๒๕๑๔ รวม ๗ ปี
๑๗. สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ (ปุ่ น ปุณฺณสิ ริ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พ.ศ.
๒๕๑๕– ๒๕๑๗ รวมปี เศษ
๑๘. สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสี มาราม พ.ศ.
๒๕๑๗–๒๕๓๑ รวม ๑๕ ปี
๑๙. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริ ญ สุ วฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ปัจจุบนั
สมเด็จพระราชาคณะชั!นสุ พรรณบัฏ
ตําแหน่งสมเด็จพระราชาคณะชั!นสุ พรรณบัฏ เป็ นอิสริ ยศชั!นสู งตําแหน่งรองประมุขสงฆ์
ในการสถาปนานั!นโปรดให้มีพระราชพิธีจารึ กสุ พรรณบัฏแล้วโปรดสถาปนาพระราชาคณะชั!นเจ้า
คณะรองขึ!นเป็ นสมเด็จพระราชาคณะ ปั จจุบนั มี ๘ รู ป สมเด็จพระราชาคณะจะดํารงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการมหาเถรสมาคมโดยตําแหน่ง มีฐานานุศกั ดิตั!งฐานานุกรมได้ ๑๐ รู ปคือ
๑. พระครู ปลัด (มีชือราชทินนาม)
๒. พระครู วนิ ยั ธร
๓. พระครู ธรรมธร
๔. พระครู คู่สวด (มีชือราชทินนาม)
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๕. พระครู คู่สวด (มีชือราชทินนาม)
๖. พระครู รองคู่สวด (มีชือราชทินนาม)
๗. พระครู รองคู่สวด (มีชือราชทินนาม)
๘. พระครู สังฆรักษ์ (มีชือราชทินนามต่างกันบ้าง)
๙. พระครู สมุห์
๑๐. พระครู ใบฎีกา
และจะได้รับพระราชทานเครื องประกอบสมณศักดิ ดังนี!
๑. พัดยศสมณศักดิ
๒. สุ พรรณบัฏ๓๗
๓. เครื องถมปัด ประกอบด้วย
๔.๑. ฝาบาตร เชิงบาตร พร้อมบาตร
๔.๒. หีบหมากพร้อมพานรอง ตรงกลางหีบเป็ นตราจักรี
๔.๓. ขันนํ!าพานรอง
๔.๔. คนโทนํ!า
๔.๕. กานํ!าทรงกระบอก
๔.๖. กระโถนปากแตรอย่างกลาง
๔.๗. กระโถนอย่างกลม
ชือราชทินนามของสมเด็จพระราชาคณะ มี ๑๑ ราชทินนาม ดังต่อไปนี!
๑. สมเด็จพระญาณวโรดม
๒. สมเด็จพระธีรญาณมุนี
๓. สมเด็จพระพุฒาจารย์
๔. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
๕. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
๖. สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี
๗. สมเด็จพระมหาธีราจารย์
๘. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
๙. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
๑๐. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
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เป็ นแผ่นทองคําแผ่หนัก ๓๐ กรัมเศษ กว้าง ๑๑ เซนติเมตร ยาว ๑๘ เซนติเมตร
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๑๑. สมเด็จพระวันรัต
พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั!นหิรัญบัฏ หรื อ รองสมเด็จพระราชาคณะ
เรี ย กอี ก อย่า งหนึ ง ว่า ชั!น พรหม (เพราะมัก ขึ! น ต้น ราชทิ น นามว่ า ”พระพรหม”) เป็ น
พระราชาคณะทีทรงสถาปนาขึ!นเช่นกัน โดยสถาปนาพระราชาคณะชั!นธรรมขึ!นดํารงสมณศักดิชั!น
นี! ในการสถาปนานั!นโปรดให้มีพระราชพิธี จารึ กราชทินนามในหิ รัญยบัฏ และมีพระบรมราช
โองการโปรดสถาปนา ซึ งเดิมชั!นนี! จะมีอยู่ ๒ ชั!น คือ ชั!นหิ รัญยบัฏคือมีการจารึ กราชทินนามใน
แผ่นเงินและชั!นสัญญาบัตรจะไม่มีการจารึ กราชทินนามในแผ่นเงินมีแต่ใบสัญญาบัตรเท่านั!น แต่
ปั จจุบนั ได้ยกเลิกไปแล้ว เหลืองเพียงชั!นเดียว คือชั!นหิ รัญยบัฏ มีฐานานุ ศกั ดิ ตั!งฐานานุกรมได้ ๘
รู ปคือ
๑. พระครู ปลัด (มีชือราชทินนาม)
๒. พระครู วนิ ยั ธร
๓. พระครู ธรรมธร
๔. พระครู คู่สวด (มีชือราชทินนาม)
๕. พระครู คู่สวด (มีชือราชทินนาม)
๖. พระครู สังฆรักษ์ (มีชือราชทินนาม)
๗. พระครู สมุห์
๘. พระครู ใบฎีกา
และจะได้รับพระราชทานเครื องประกอบสมณศักดิด้วยเช่นกัน มีดงั นี!
๑. พัดยศสมณศักดิ
๒. หิรัญยบัฏ (เป็ นแผ่นทองคําแผ่หนัก ๓๐ กรัมเศษ กว้าง ๑๑ เซนติเมตร ยาว ๑๘
เซนติเมตร)
๓. ไตรแพร
๔. ย่ามหักทองขวาง
๕. เครื องถมปัด ประกอบด้วย
๖.๑. พานหมากมีเครื องพร้อม
๖.๒. หีบหมากรู ปสี เหลียม
๖.๓. ขันนํ!าพานรอง มีฝาชีหุม้ ผ้าขาว
๖.๔. คนโทมีพานรอง
๖.๕. กระโถนเล็ก
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๖.๖. กระโถนปากแตรใหญ่
๖.๗. กานํ!ารู ปทรงกระบอก
๖.๘. ลักจัน
๖.๙. ฝาบาตร เชิงบาตร พร้อมบาตร
ชือราชทินนามของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั!นหิ รัณยบัฏ มีท! งั สิ! น ๒๗ ราชทินนาม ดังต่อไปนี!
พระธรรมปั ญญาจารย์
พระธรรมปั ญญาบดี
พระธรรมวโรดม
พระพรหมคุณาภรณ์
พระพรหมจริ ยาจารย์
พระพรหมมังคลาจารย์
พระพรหมมุนี
พระพรหมเมธาจารย์
พระพรหมเมธี

พระพรหมโมลี
พระพรหมวชิรญาณ
พระพรหมเวที
พระพิมลธรรม
พระพุทธพจนวราภรณ์
พระพุทธวรญาณ
พระพุทธิวงศ์มุนี
พระมหาโพธิวงศาจารย์
พระมหารัชมังคลดิลก

พระมหาสุ เมธาจารย์
พระวิสุทธาธิบดี
พระวิสุทธิวงศาจารย์
พระสาสนโสภณ
พระสุ ธรรมาธิบดี
พระสุ เมธมังคลาจารย์
พระสุ เมธาธิบดี
พระอุดมญาณโมลี
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

พระราชาคณะชั!นธรรม
เป็ นพระราชาคณะทีทรงพระราชทานเลื อนจากพระราชาคณะชั!นเทพ เหตุทีเรี ยกว่าชั!น
ธรรม เพราะมักขึ!นต้นราชทินนามว่า “พระธรรม” (ตั!งแต่พระราชาคณะชั!นธรรมลงไปเดิมจะได้รับ
พระราชทานเครื องประกอบสมณศักดิด้วย แต่ในปั จจุบนั ไม่ได้พระราชทานแล้ว) มีฐานานุศกั ดิตั!ง
ฐานานุกรมได้ ๖ รู ป คือ
๑. พระครู ปลัด (มีชือราชทินนาม)
๒. พระครู วนิ ยั ธร
๓. พระครู ธรรมธร
๔. พระครู สังฆรักษ์
๕. พระครู สมุห์
๖. พระครู ใบฎีกา
ชือราชทินนามของพระราชาคณะชั!นธรรม มีท! งั สิ! น ๖๖ ราชทินนาม ดังต่อไปนี!
พระธรรมกวี

พระธรรมกิตติมุนี

พระธรรมกิตติเมธี
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พระธรรมกิตติวงศ์
พระธรรมกิตติเวที
พระธรรมกิตติโสภณ
พระธรรมโกศาจารย์
พระธรรมคุณาภรณ์
พระธรรมจินดาภรณ์
พระธรรมเจดีย ์
พระธรรมเจติยาจารย์
พระธรรมญาณมุนี
พระธรรมฐิติญาณ
พระธรรมดิลก
พระธรรมไตรโลกาจารย์
พระธรรมทัศนาธร
พระธรรมธัชมุนี
พระธรรมธีรราชมหามุนี
พระธรรมนันทโสภณ
พระธรรมบัณฑิต
พระธรรมปริ ยตั ิมุนี
พระธรรมปริ ยตั ิโมลี
พระธรรมปริ ยตั ิเวที
พระธรรมปริ ยตั ิโสภณ

พระธรรมปั ญญาภรณ์
พระธรรมปาโมกข์
พระธรรมปิ ฎก
พระธรรมมหาวีรานุวตั ร
พระธรรมมุนี
พระธรรมเมธาจารย์
พระธรรมเมธาภรณ์
พระธรรมโมลี
พระธรรมรัชมงคล
พระธรรมรัตนดิลก
พระธรรมรัตนวิสุทธิ
พระธรรมรัตนากร
พระธรรมรัตโนภาส
พระธรรมราชานุวตั ร
พระธรรมวงศ์มุนี
พระธรรมวงศาจารย์
พระธรรมวชิรญาณ
พระธรรมวรนายก
พระธรรมวรมุนี
พระธรรมวรเมธี
พระธรรมวราจารย์

พระธรรมวราภรณ์
พระธรรมวราลังการ
พระธรรมวิมลโมลี
พระธรรมวิสุทธาจารย์
พระธรรมวิสุทธิกวี
พระธรรมวิสุทธิมงคล
พระธรรมศีลาจารย์
พระธรรมโศภณ
พระธรรมสิ งหบุราจารย์
พระธรรมสิ ทธาจารย์
พระธรรมสิ ทธินายก
พระธรรมสิ ทธิมงคล
พระธรรมสิ ทธิเวที
พระธรรมสิ ริชยั
พระธรรมสิ ริวฒั น์
พระธรรมสิ ริสารเวที
พระธรรมสุ ธี
พระธรรมเสนานี
พระธรรมเสนานุวตั ร
พระธรรมโสภณ
พระรัตนธัชมุนี

พระราชาคณะชั!นเทพ
เป็ นพระราชาคณะทีทรงพระราชทานเลือนจากพระราชาคณะชั!นราช เหตุทีเรี ยกว่า ชั!น
เทพ เพราะมักขึ!นต้นราชทินนามว่า “พระเทพ” มีฐานานุศกั ดิ ตั!งฐานานุกรมได้ ๕ รู ปคือ
๑. พระครู ปลัด
๒. พระครู วนิ ยั ธร
๓. พระครู สังฆรักษ์ (มีชือต่างกันบ้าง)
๔. พระครู สมุห์
๕. พระครู ใบฎีกา
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ชือราชทินนามของพระราชาคณะชั!นเทพ มีท! งั สิ! น ๑๓๓ ราชทินนาม ดังต่อไปนี!
พระเทพกวี
พระเทพกิตติปัญญาคุณ
พระเทพกิตติมุนี
พระเทพกิตติเมธี
พระเทพกิตติรังษี
พระเทพกิตติเวที
พระเทพกิตติโสภณ
พระเทพโกศล
พระเทพคุณาธาร
พระเทพคุณาภรณ์
พระเทพจันทมุนี
พระเทพเจติยาจารย์
พระเทพชลธารมุนี
พระเทพญาณกวี
พระเทพญาณไตรโลกา
จารย์
พระเทพญาณมุนี
พระเทพญาณเมธี
พระเทพญาณโมลี
พระเทพญาณวิสิฏฐ์
พระเทพญาณเวที
พระเทพญาณสุ ธี
พระเทพดิลก
พระเทพนันทาจารย์
พระเทพบัณฑิต
พระเทพโบราณคณาจารย์
พระเทพประสิ ทธิคุณ
พระเทพประสิ ทธิมนต์

พระเทพประสิ ทธิโสภณ
พระเทพปริ ยตั ยาจารย์
พระเทพปริ ยตั ิ
พระเทพปริ ยตั ิมุนี
พระเทพปริ ยตั ิเมธี
พระเทพปริ ยตั ิโมลี
พระเทพปริ ยตั ิวธิ าน
พระเทพปริ ยตั ิวมิ ล
พระเทพปริ ยตั ิเวที
พระเทพปริ ยตั ิสุธี
พระเทพปัญญากวี
พระเทพปัญญามุนี
พระเทพปัญญาเมธี
พระเทพปัญญาสุ ธี
พระเทพพิพฒั นาภรณ์
พระเทพพุทธิมงคล
พระเทพภาวนาวิกรม
พระเทพมงคลญาณ
พระเทพมงคลปัญญาจารย์
พระเทพมงคลมุนี
พระเทพมงคลเมธี
พระเทพมงคลรังษี
พระเทพมงคลรัตนมุนี
พระเทพมงคลสุ ธี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
พระเทพมุนี
พระเทพเมธากร
พระเทพเมธาจารย์

พระเทพเมธาภรณ์
พระเทพเมธี
พระเทพโมลี
พระเทพรัชมังคลเมธี
พระเทพรัชมังคลเวที
พระเทพรัตนกวี
พระเทพรัตนดิลก
พระเทพรัตนมุนี
พระเทพรัตนโมลี
พระเทพรัตนสุ ธี
พระเทพวงศาจารย์
พระเทพวรคุณ
พระเทพวรนายก
พระเทพวรมุนี
พระเทพวรเมธี
พระเทพวรเวที
พระเทพวรสิ ทธาจารย์
พระเทพวราจารย์
พระเทพวราภรณ์
พระเทพวราลังการ
พระเทพวัชรธรรมาภรณ์
พระเทพวัชราภรณ์
พระเทพวิทยาคม
พระเทพวินยาภรณ์
พระเทพวิมล
พระเทพวิมลเมธี
พระเทพวิมลโมลี
พระเทพวิริยาภรณ์
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พระเทพวิสุทธาจารย์
พระเทพวิสุทธาภรณ์
พระเทพวิสุทธิกวี
พระเทพวิสุทธิคุณ
พระเทพวิสุทธิญาณ
พระเทพวิสุทธิมงคล
พระเทพวิสุทธิเมธี
พระเทพวิสุทธิโมลี
พระเทพวิสุทธิเวที
พระเทพวิสุทธิโสภณ
พระเทพวีราภรณ์
พระเทพวุฒาจารย์
พระเทพเวที
พระเทพศีลวิสุทธิ
พระเทพสมุทรโมลี
พระเทพสังวรญาณ
พระเทพสังวรวิมล

พระเทพสาครมุนี
พระเทพสารคามมุนี
พระเทพสารมุนี
พระเทพสารเมธี
พระเทพสารเวที
พระเทพสารสุ ธี
พระเทพสิ งหคณาจารย์
พระเทพสิ งหบุราจารย์
พระเทพสิ ทธาจารย์
พระเทพสิ ทธิโกศล
พระเทพสิ ทธิญาณรังษี
พระเทพสิ ทธินายก
พระเทพสิ ทธิมงคล
พระเทพสิ ทธิมุนี
พระเทพสิ ทธิเมธี
พระเทพสิ ทธิโมลี
พระเทพสิ ทธิวเิ ทศ

พระเทพสิ ทธิวมิ ล
พระเทพสิ ทธิเวที
พระเทพสิ ริภิมณฑ์
พระเทพสิ ริโสภณ
พระเทพสี มาภรณ์
พระเทพสุ ทธาจารย์
พระเทพสุ ทธิโมลี
พระเทพสุ ธี
พระเทพสุ เมธมุนี
พระเทพสุ เมธี
พระเทพสุ วรรณมุนี
พระเทพสุ วรรณโมลี
พระเทพโสภณ
พระมงคลทิพยมุนี
พระมงคลเทพมุนี
พระมงคลเทพโมลี

พระราชาคณะชั!นราช
เป็ นพระราชาคณะทีทรงพระราชทานเลือนจากพระราชาคณะชั!นสามัญ เหตุทีเรี ยกว่าชั!น
ราช เพราะมักขึ!นต้นราชทินนามว่า “พระราช” มีฐานานุศกั ดิ ตั!งฐานานุกรมได้ ๔ รู ปคือ
๑. พระครู ปลัด
๒. พระครู สังฆรักษ์
๓. พระครู สมุห์
๔. พระครู ใบฎีกา
ชือราชทินนามของพระราชาคณะชั!นราช มีท! งั สิ! น ๓๐๒ ราชทินนาม ดังต่อไปนี!
พระมงคลราชมุนี
พระราชกวี
พระราชกิตติเมธี

พระราชกิตติโมลี
พระราชกิตติรังษี
พระราชกิตติเวที

พระราชกิตติสุนทร
พระราชกิตติโสภณ
พระราชเขมากร

๔๐

พระราชเขมาจารย์
พระราชคุณาธาร
พระราชคุณาภรณ์
พระราชจริ ยาภรณ์
พระราชจันทกวี
พระราชจันทโมลี
พระราชจินดามุนี
พระราชเจติยาจารย์
พระราชเจติยาภิบาล
พระราชชยาภรณ์
พระราชชัยกวี
พระราชชัยมุนี
พระราชญาณกวี
พระราชญาณดิลก
พระราชญาณปรี ชา
พระราชญาณมุนี
พระราชญาณรังสี
พระราชญาณวิสิฐ
พระราชญาณวิสุทธิโสภณ
พระราชญาณเวที
พระราชดิลก
พระราชธรรมกวี
พระราชธรรมโกศล
พระราชธรรมคณี
พระราชธรรมจริ ยาจารย์
พระราชธรรมธราจารย์
พระราชธรรมนิเทศ
พระราชธรรมภาณี
พระราชธรรมมุนี
พระราชธรรมเมธี

พระราชธรรมโมลี
พระราชธรรมวราจารย์
พระราชธรรมวาที
พระราชธรรมวิเทศ
พระราชธรรมวิสารทะ
พระราชธรรมเวที
พระราชธรรมสาร
พระราชธรรมสุ ธี
พระราชธรรมสุ นทร
พระราชธรรมเสนานี
พระราชธรรมโสภณ
พระราชธรรมานุวตั ร
พระราชธรรมาภรณ์
พระราชธรรมาลังการ
พระราชธานินทราจารย์
พระราชธีราจารย์
พระราชธีราภรณ์
พระราชนันทมุนี
พระราชนันทาจารย์
พระราชนิโรธรังสี
พระราชบัณฑิต
พระราชปฏิภาณโกศล
พระราชปฏิภาณมุนี
พระราชปฏิภาณโสภณ
พระราชประสิ ทธิคุณ
พระราชประสิ ทธิวมิ ล
พระราชปราจีนมุนี
พระราชปริ ยตั ยาจารย์
พระราชปริ ยตั ยาภรณ์
พระราชปริ ยตั ยาลังการ

พระราชปริ ยตั โยดม
พระราชปริ ยตั ิ
พระราชปริ ยตั ิกวี
พระราชปริ ยตั ิโกศล
พระราชปริ ยตั ิดิลก
พระราชปริ ยตั ิบดี
พระราชปริ ยตั ิมุนี
พระราชปริ ยตั ิเมธี
พระราชปริ ยตั ิโมลี
พระราชปริ ยตั ิวธิ าน
พระราชปริ ยตั ิวมิ ล
พระราชปริ ยตั ิเวที
พระราชปริ ยตั ิสุธี
พระราชปริ ยตั ิสุนทร
พระราชปริ ยตั ิโสภณ
พระราชปรี ชาญาณมุนี
พระราชปรี ชามุนี
พระราชปัญญากวี
พระราชปัญญาโกศล
พระราชปัญญาภรณ์
พระราชปัญญามุนี
พระราชปัญญาเมธี
พระราชปัญญาโมลี
พระราชปัญญารังษี
พระราชปัญญาวิสารัท
พระราชปัญญาเวที
พระราชปัญญาสุ ธี
พระราชปัญญาโสภณ
พระราชปิ ยมุนี
พระราชพรหมจริ ยคุณ

๔๑

พระราชพรหมเถร
พระราชพรหมยาน
พระราชพรหมาจารย์
พระราชพรหมาภรณ์
พระราชพฤฒาจารย์
พระราชพัชราภรณ์
พระราชพัฒนโสภณ
พระราชพัฒโนดม
พระราชพิพฒั นโกศล
พระราชพิพฒั นาทร
พระราชพิพฒั นาภรณ์
พระราชพิศาลมุนี
พระราชพิศาลสุ ธี
พระราชพุฒิมุนี
พระราชพุฒิเมธี
พระราชพุทธิญาณ
พระราชพุทธิญาณวงศ์
พระราชพุทธิมงคล
พระราชพุทธิมุนี
พระราชพุทธิรังษี
พระราชพุทธิวเิ ทศ
พระราชโพธิวิเทศ
พระราชไพศาลมุนี
พระราชภัทรธาดา
พระราชภัทราจารย์
พระราชภาวนาพินิจ
พระราชภาวนามงคล
พระราชภาวนาวราจารย์
พระราชภาวนาวิกรม
พระราชภาวนาวิมล

พระราชภาวนาวิสุทธิ
พระราชมงคล
พระราชมงคลญาณ
พระราชมงคลนายก
พระราชมงคลบัณฑิต
พระราชมงคลมุนี
พระราชมงคลโมลี
พระราชมงคลรังษี
พระราชมงคลวิเทศ
พระราชมงคลวุฒาจารย์
พระราชมงคลสุ ธี
พระราชมหาเจติยาภิบาล
พระราชมุกดาหารคณี
พระราชมุนี
พระราชมุนีนายก
พระราชเมธากร
พระราชเมธากรกวี
พระราชเมธาจารย์
พระราชเมธาภรณ์
พระราชเมธี
พระราชโมลี
พระราชรณังคมุนี
พระราชรัชมงคลโกวิท
พระราชรัชมงคลโกศล
พระราชรัชมงคลเมธี
พระราชรัชมงคลเวที
พระราชรัตนกวี
พระราชรัตนดิลก
พระราชรัตนมงคล
พระราชรัตนมุนี

พระราชรัตนเมธี
พระราชรัตนโมลี
พระราชรัตนรังษี
พระราชรัตนวราภรณ์
พระราชรัตนวิมล
พระราชรัตนวิสุทธิ
พระราชรัตนสุ ธี
พระราชรัตนโสภณ
พระราชรัตนากร
พระราชรัตนาภรณ์
พระราชรัตนาลงกรณ์
พระราชรัตโนบล
พระราชวชิรดิลก
พระราชวชิรโมลี
พระราชวชิรโสภณ
พระราชวชิราภรณ์
พระราชวรคุณ
พระราชวรญาณ
พระราชวรญาณมุนี
พระราชวรธรรมโกศล
พระราชวรนายก
พระราชวรมุนี
พระราชวรเมธาจารย์
พระราชวรเมธี
พระราชวรรณเวที
พระราชวรเวที
พระราชวราจารย์
พระราชวรานุวตั ร
พระราชวราภรณ์
พระราชวราลังการ

๔๒

พระราชวัชรธรรมาภรณ์
พระราชวัชราภรณ์
พระราชวิจิตรการ
พระราชวิจิตรปฏิภาณ
พระราชวิจิตรโมลี
พระราชวิทยาคม
พระราชวินยาภรณ์
พระราชวินยั เวที
พระราชวินยั สุ นทร
พระราชวินยั โสภณ
พระราชวิมล
พระราชวิมลมุนี
พระราชวิมลเมธี
พระราชวิมลโมลี
พระราชวิริยสุ นทร
พระราชวิริยาภรณ์
พระราชวิริยาลังการ
พระราชวิสารท
พระราชวิสุทธาจารย์
พระราชวิสุทธาภรณ์
พระราชวิสุทธิกวี
พระราชวิสุทธิโกศล
พระราชวิสุทธิคุณ
พระราชวิสุทธิญาณ
พระราชวิสุทธิดิลก
พระราชวิสุทธิธรรมรังษี
พระราชวิสุทธินายก
พระราชวิสุทธิมงคล
พระราชวิสุทธิมุนี
พระราชวิสุทธิมุนี

พระราชวิสุทธิเมธี
พระราชวิสุทธิโมลี
พระราชวิสุทธิเวที
พระราชวิสุทธิโสภณ
พระราชวิสุทธี
พระราชวีรมุนี
พระราชวีรากร
พระราชวีราคม
พระราชวีราภรณ์
พระราชวุฒาจารย์
พระราชเวที
พระราชศาสนโมลี
พระราชศิริธรรมเมธี
พระราชศีลวิมล
พระราชศีลสังวร
พระราชศีลโสภณ
พระราชศีลโสภิต
พระราชศีลาจาร
พระราชโศภณ
พระราชสมุทรเมธี
พระราชสมุทรโมลี
พระราชสมุทรรังษี
พระราชสังวรคุณ
พระราชสังวรญาณ
พระราชสังวรวิมล
พระราชสังวรวิสุทธิ
พระราชสังวรอุดม
พระราชสังวราภิมณฑ์
พระราชสันทัศกาจารย์
พระราชสาครมุนี

พระราชสามนต์โมลี
พระราชสารโกศล
พระราชสารคามมุนี
พระราชสารธรรมมุนี
พระราชสารโมลี
พระราชสารเวที
พระราชสารสุ ธี
พระราชสารโสภณ
พระราชสิ งหคณาจารย์
พระราชสิ งหวรมุนี
พระราชสิ ทธาจารย์
พระราชสิ ทธิโกศล
พระราชสิ ทธิคุณ
พระราชสิ ทธิญาณ
พระราชสิ ทธิญาณมงคล
พระราชสิ ทธินายก
พระราชสิ ทธิมงคล
พระราชสิ ทธิมุนี
พระราชสิ ทธิโมลี
พระราชสิ ทธิวเิ ทศ
พระราชสิ ทธิวมิ ล
พระราชสิ ทธิเวที
พระราชสิ ริชยั มุนี
พระราชสิ ริวฒั น์
พระราชสี มาภรณ์
พระราชสุ ตกวี
พระราชสุ ตาจารย์
พระราชสุ ตาภรณ์
พระราชสุ ตาลงกรณ์
พระราชสุ ตาลังการ

๔๓

พระราชสุ ทธาจารย์
พระราชสุ ทธิญาณ
พระราชสุ ทธิธรรมาจารย์
พระราชสุ ทธิมงคล
พระราชสุ ทธิโมลี
พระราชสุ ทธิโสภณ
พระราชสุ ธรรมเมธี
พระราชสุ ธรรมาภรณ์

พระราชสุ ธี
พระราชสุ พรรณาภรณ์
พระราชสุ มนต์มุนี
พระราชสุ เมธาจารย์
พระราชสุ เมธาภรณ์
พระราชสุ เมธี
พระราชสุ วรรณมุนี
พระราชสุ วรรณเมธี

พระราชสุ วรรณโมลี
พระราชสุ วรรณโสภณ
พระราชสุ วฒั นาภรณ์
พระราชโสภณ
พระราชอริ ยคุณาธาร
พระราชอุดมมงคล
พระราชอุทยั กวี

พระราชาคณะชั!นสามัญ
เป็ นพระราชาคณะชั!นแรกคือชั!นต้นทีทรงพระราชทานตั!งพระครู สัญญาบัตร พระมหา
เปรี ยญ พระฐานานุกรม พระสังฆาธิการ หรื อ พระภิกษุรูปใดรู ปหนึงตามพระราชอัธยาศัยขึ!นดํารง
สมณศักดิชั!นนี! ถ้าพระราชาคณะรู ปใดเป็ นเจ้าคณะจังหวัดจะมีฐานานุศกั ดิ ตั!งฐานานุกรมได้ ๕ รู ป
ดังนี!คือ
๑. พระวินยั ธร
๒. พระธรรมธร
๓. พระปลัด
๔. พระครู สมุห์
๕. พระครู ใบฎีกา
นอกนั!น มีฐานานุศกั ดิ ตั!งฐานานุกรมได้ ๓ รู ปคือ
๑. พระปลัด
๒. พระสมุห์
๓. พระใบฎีกา
ชือราชทินนามของพระราชาคณะชั!นสามัญ มีท! งั สิ! น ๑๑๘๓ ราชทินนาม ดังต่อไปนี!
พระกวีธรรมสาร
พระกวีวงศ์
พระกวีวรญาณ
พระกัลยาณคุณาภรณ์
พระกาญจนวัตรวิบูล

พระกาฬสิ นธุ์ธรรมคณี
พระกิตติญาณมุนี
พระกิตติญาณโสภณ
พระกิตติมงคลพิพฒั น์
พระกิตติมงคลวัฒน์

พระกิตติรามมุนี
พระกิตติวงศเวที
พระกิตติวรประสาธน์
พระกิตติวรรณมุนี
พระกิตติวราภรณ์

๔๔

พระกิตติวมิ ลเมธี
พระกิตติสารกวี
พระกิตติสารมุนี
พระกิตติสารเมธี
พระกิตติสารโศภณ
พระกิตติสารสุ ธี
พระกิตติสารโสภณ
พระเกศีวกิ รม
พระเกษตรศีลจารย์
พระโกศลธรรมวิภชั
พระโกศลปริ ยตั ิกิจ
พระโกสัยธรรมคณี
พระเขมทัสสี ชลธีสมาน
คุณ
พระเขมเทพาจารย์
พระเขมสารโศภณ
พระเขมานันทคุณ
พระเขมานันทมุนี
พระเขมาภิมุขธรรม
พระเขมารามมุนี
พระเขมาสุ ตาจารย์
พระคัมภีรญาณเถร
พระคัมภีรธรรมาจารย์
พระคัมภีรปรี ชา
พระคัมภีรปรี ชาญาณเถร
พระคิรีรัฐธรรมคณี
พระคุณรสศีลขันธ์
พระคุณวงศ์
พระคุณาจริ ยวัตร
พระคุณาจารวัตร

พระจันทโคจรคุณ
พระจันทูปมญาณโสภณ
พระจันโทปมาจารย์
พระจินดากรมุนี
พระจินดารัตนาภรณ์
พระจิรธรรมาภิวฒั น์
พระจุลคณานุศาสน์
พระจุลคณิ ศร
พระจุลนายก
พระชยานันทมุนี
พระชยาภิวฒั น์
พระชลญาณมุนี
พระชลธารธรรมวาที
พระชลธารมุนี
พระชลธารเมธี
พระชลโธปมคุณ
พระชัยนาทมุนี
พระชินทัตตกวี
พระชินวงศ์พิพฒั น์
พระชินวงศ์มุนี
พระชินวงศ์วราภรณ์
พระชินวงศ์เวที
พระชินวงศาจารย์
พระชิโนรสธรรมมุนี
พระโชติธรรมวราภรณ์
พระญาณกิตติ
พระญาณดิลก
พระญาณไตรโลก
พระญาณทีปาจารย์
พระญาณนายก

พระญาณปริ ยตั ิ
พระญาณโพธิ
พระญาณมงคล
พระญาณเมธี
พระญาณโมลี
พระญาณรักขิต
พระญาณรังสี
พระญาณวราภรณ์
พระญาณวิทยาคมเถร
พระญาณวิริยะ
พระญาณวิริยาจารย์
พระญาณวิลาศ
พระญาณวิศาลเถร
พระญาณวิศิษฏ์
พระญาณวิเศษ
พระญาณวิสุทธิเถร
พระญาณวีรากร
พระญาณวีราคม
พระญาณเวที
พระญาณโศภณ
พระญาณสมโพธิ
พระญาณสิ ทธาจารย์
พระญาณสิ ทธิ
พระญาณสิ ทธิสุนทร
พระญาณสุ นทร
พระฐาปนกิจโกศล
พระไตรสรณธัช
พระทักษิณคณาธิกร
พระทักษิณคณิ ศร
พระทีฆะทัสสี มุนีวงศ์

๔๕

พระเทพธรรมาธาร
พระธรรมกิจจานุการี
พระธรรมกิติ
พระธรรมโฆษา
พระธรรมจักการามมุนี
พระธรรมจักรเจติยาภิบาล
พระธรรมจารี มุนีวงศาจารย์
พระธรรมจินดานายก
พระธรรมจินดามหามุนี
พระธรรมฐิติญาณ
พระธรรมถาวร
พระธรรมทัสสี มุนีวงศ์
พระธรรมทานาจารย์
พระธรรมธราจารย์
พระธรรมธีรมุนี
พระธรรมนาถมุนี
พระธรรมปรี ชาอุดม
พระธรรมปหังษนาจารย์
พระธรรมปาลาจารย์
พระธรรมภาณกวี
พระธรรมภาณโกศล
พระธรรมภาณพิลาส
พระธรรมภาณโสภณ
พระธรรมรังษี
พระธรรมรัตชโยดม
พระธรรมวงศ์เวที
พระธรรมวาทีคณาจารย์
พระธรรมวินยานุยตุ ต์
พระธรรมวิรัตสุ นทร
พระธรรมวิโรจน์

พระธรรมวิโรจนเถร
พระธรรมวิสารทะ
พระธรรมวิหารี เถร
พระธรรมสมาจาร
พระธรรมสันทัศกาจารย์
พระธรรมสารเถร
พระธรรมสารโสภณ
พระธรรมาธิมุตมุนี
พระธรรมานันทมุนี
พระธรรมานุสารี
พระธรรมารามคณี
พระธรรมารามมุนี
พระธรรมาวุธวิศิษฐ์
พระธรรมุณหิศธาดา
พระธรรรมกิจจโกศล
พระธีรสารมุนี
พระนครธรรมธราจารย์
พระนนทสารเวที
พระนพิสีพิศาลคุณ
พระนรดิศคุณาจารย์
พระนันทวิริยะ
พระนันทวิริยาจารย์
พระนิกรครุ นาถมุนี
พระนิกรมมุนี
พระนิกรมุนี
พระนิโครธธรรมธาดา
พระนิโครธมาโนชชยธาดา
พระนิทานโพธิวฒั น์
พระนิเทศธรรมวาที
พระนิเทศศาสนคุณ

พระนิพนั ธ์ธรรมาจารย์
พระนิภากรกิตติพิลาส
พระนิภากรโศภณ
พระนิมมานโกวิท
พระนิรันตรญาณมุนี
พระนิโรธรักขิต
พระนิโรธรังสี
พระเนกขัมมมุนี
พระบริ สุทธิศีลาจาร
พระบริ หารบรมธาตุ
พระบวรปริ ยตั ิกิจ
พระบวรปริ ยตั ิวธิ าน
พระบวรรังษี
พระบวรวิมุติ
พระบวรวิริยเถร
พระบวรสุ ทธิวงศ์
พระบุรเขตต์คณาจารย์
พระบูรพาคณาจารย์
พระโบราณคณิ ศร
พระโบราณวัตถาจารย์
พระปกาศิตพุทธศาสน์
พระปฏิภาณธรรมคณี
พระปฏิภาณพังงารัฐ
พระปฏิเวทวิศิษฏ์
พระปฐมเจติยาทร
พระปฐมเจติยานุรักษ์
พระปฐมนคราจารย์
พระปฐมนคราภิรักษ์
พระปทุมญาณมุนี
พระปทุมวรนายก

๔๖

พระปภัสสรมุนี
พระประกาศพุทธกิจ
พระประกิตพุทธศาสน์
พระประโทณเจติยาภิรักษ์
พระประภัสสรมุนี
พระประภากรคณาจารย์
พระประภากรบวรสุ ทธิ
วงศ์
พระประศาสน์สุตาคม
พระประสาทศีลคุณ
พระประสาธน์โศภณ
พระประสาธน์สารคุณ
พระประสาธน์สารโสภณ
พระประสิ ทธิโรจนคุณ
พระประสิ ทธิวริ ิ ยคุณ
พระประสิ ทธิ ศาสนการ
พระประสิ ทธิศีลคุณ
พระประสิ ทธิสารโสภณ
พระประสิ ทธิสุตคุณ
พระประสิ ทธิสุทธิคุณ
พระปรากรมมุนี
พระปราจีนมุนี
พระปริ ยตั ิกวี
พระปริ ยตั ิกิจโกศล
พระปริ ยตั ิกิจวิธาน
พระปริ ยตั ิกิจโสภณ
พระปริ ยตั ิกิตติคุณ
พระปริ ยตั ิโกศล
พระปริ ยตั ิคุณาภรณ์
พระปริ ยตั ิชยากร

พระปริ ยตั ิธรรมคุณาธาร
พระปริ ยตั ิธรรมธาดา
พระปริ ยตั ิธรรมสุ ธี
พระปริ ยตั ิธรรมสุ นทร
พระปริ ยตั ิธาดา
พระปริ ยตั ิธีรคุณ
พระปริ ยตั ิธีรวงศ์
พระปริ ยตั ิบณั ฑิต
พระปริ ยตั ิพชั ราภรณ์
พระปริ ยตั ิมุนี
พระปริ ยตั ิเมธาภรณ์
พระปริ ยตั ิเมธี
พระปริ ยตั ิโมลี
พระปริ ยตั ิยานุรักษ์
พระปริ ยตั ิวงศาจารย์
พระปริ ยตั ิวรคุณ
พระปริ ยตั ิวรากร
พระปริ ยตั ิวรานุกลู
พระปริ ยตั ิวราภรณ์
พระปริ ยตั ิวราลังการ
พระปริ ยตั ิวโรปการ
พระปริ ยตั ิวธิ านโกศล
พระปริ ยตั ิเวที
พระปริ ยตั ิสารคุณ
พระปริ ยตั ิสารเมธี
พระปริ ยตั ิสารเวที
พระปริ ยตั ิสารสุ ธี
พระปริ ยตั ิสุธี
พระปริ ยตั ิสุนทร
พระปริ ยตั ิโสภณ

พระปรี ชาเฉลิม
พระปรี ชาญาณมุนี
พระปรี ชานนทมุนี
พระปรี ชานนทโมลี
พระปรี ชานวกิจ
พระปัญญากรกวี
พระปัญญากรโมลี
พระปัญญาคธาวุธ
พระปัญญาคมมุนี
พระปัญญาคัมภีรเถร
พระปัญญาธรรมวิเทศ
พระปัญญานันทมุนี
พระปัญญาพิศาลเถร
พระปัญญาภิมณฑ์มุนี
พระปัญญารังษี
พระปัญญารัตนาภรณ์
พระปัญญาวชิราภรณ์
พระปัญญาวรคุณ
พระปัญญาวราภรณ์
พระปัญญาวิมลมุนี
พระปัญญาวิสารเถร
พระปัญญาวิสุทธิคุณ
พระปัญญาวิสุทธิโมลี
พระปัญญาวุฒิวมิ ล
พระปัญญาวุธธรรมคณี
พระปัญญาวุธวรคุณ
พระปาโมกข์มุนี
พระปิ ฏกโกศล
พระปิ ฏกคุณาภรณ์
พระปิ ยทัสสี

๔๗

พระปิ ยศีลาจาร
พระปุสสนาคมุนี
พระพจนโกศล
พระพนมคณาจารย์
พระพนมเจติยานุรักษ์
พระพรหมคุณธราจาราย์
พระพรหมเทพาจารย์
พระพรหมนคราจารย์
พระพัชรบุรณาจารย์
พระพิจารณ์วิหารกิจ
พระพิจิตรธรรมพาที
พระพิทกั ษ์เจติยานุกิจ
พระพินิตพินยั
พระพินิตสมณการ
พระพิบูลธรรมวาที
พระพิบูลศีลสุ นทร
พระพิพฒั น์กิจจาภรณ์
พระพิพฒั น์กิจวิธาน
พระพิพฒั น์คณาภรณ์
พระพิพฒั น์จริ ยาลังการ
พระพิพฒั น์ธรรมคณี
พระพิพฒั น์ปริ ยตั ยานุกลู
พระพิพฒั น์ปริ ยตั ิกิจ
พระพิพฒั น์ปริ ยตั ิวมิ ล
พระพิพฒั น์ปริ ยตั ิสุนทร
พระพิพฒั น์ปัญญาภรณ์
พระพิพฒั น์วราภรณ์
พระพิพฒั น์วิริยาภรณ์
พระพิพฒั นศาสนกิจวิธาน
พระพิพฒั น์ศาสนธํารง

พระพิพฒั น์ศึกษากร
พระพิพฒั น์สังวรคุณ
พระพิพิธกิจจาภิวฒั น์
พระพิพิธธรรมสุ นทร
พระพิพิธพัฒนาทร
พระพิมลพัฒนาทร
พระพิมลภาวนาพิธาน
พระพิมลศีลาจาร
พระพิมลสมณคุณ
พระพิศาลกิจจาภรณ์
พระพิศาลคณานุกิจ
พระพิศาลญาณวงศ์
พระพิศาลธรรมคุณ
พระพิศาลธรรมพาที
พระพิศาลธรรมภาณี
พระพิศาลธรรมรังสี
พระพิศาลธรรมานุศาสก์
พระพิศาลธีรคุณ
พระพิศาลประชานุกลู
พระพิศาลปริ ยตั ิกิจ
พระพิศาลปริ ยตั ิยาภรณ์
พระพิศาลพัชรกิจ
พระพิศาลพัฒนกิจ
พระพิศาลพัฒนพิสุทธิ
พระพิศาลพัฒนโสภณ
พระพิศาลพัฒนาทร
พระพิศาลพัฒโนดม
พระพิศาลพิพฒั นพิธาน
พระพิศาลมงคลวัฒน์
พระพิศาลวิหารกิจ

พระพิศาลศาสนกิจ
พระพิศาลศึกษากร
พระพิศาลสมณกิจ
พระพิศาลสมณคุณ
พระพิศาลสาธุกิจ
พระพิศาลสารคุณ
พระพิศาลสุ ธี
พระพิศิษฎ์วหิ ารการ
พระพิศิษฏ์ธรรมภาณ
พระพิศิษฏ์พฒั นพิธาน
พระพิศิษฏ์วนิ ยั การ
พระพิษณุบุราจารย์
พระพิสณฑ์ปริ ยตั ิวธิ าน
พระพิสณฑ์วนิ ยั กิจ
พระพุทธบาทปิ ลันธน์
พระพุทธพจนประกาศ
พระพุทธพยากรณ์
พระพุทธมนต์วราจารย์
พระพุทธรักขิต
พระพุทธรักขิตมุนี
พระพุทธวิถีนายก
พระพุทธวิริยากร
พระพุทธวิหารโสภณ
พระพุทธสารเถร
พระพุทธไสยารักษ์
พระพุทธิญาณมุนี
พระพุทธิธรรมธาดา
พระพุทธิรังสี
พระพุทธิวงศ์ววิ ฒั น์
พระพุทธิวงศาจารย์

๔๘

พระพุทธิวริ ิ ยากร
พระพุทธิโศภณ
พระพุทธิสารเถร
พระพุทธิสารมุนี
พระพุทธิสารสุ ธี
พระพุทธิสารโสภณ
พระพุทไธศวรรย์วรคุณ
พระเพชรคุณมุนี
พระเพชรบูรณคณาวสัย
พระโพธาภิรามมุนี
พระโพธารามคณารักษ์
พระโพธิญาณเถร
พระโพธิญาณมุนี
พระโพธิญาณรังสี เถร
พระโพธิญาณวิชยั
พระโพธิธรรมธาดา
พระโพธิธรรมาจารย์เถร
พระโพธินนั ทมุนี
พระโพธิรังษี
พระโพธิวรคุณ
พระโพธิวรญาณ
พระโพธิสังวรเถร
พระไพจิตรสาราณี ยการ
พระไพโรจน์ธรรมคณี
พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์
พระไพโรจน์นราธิคุณ
พระไพโรจน์พชั รธรรมา
ภรณ์
พระไพโรจน์ภทั รธาดา
พระไพโรจน์วุฒาจารย์

พระไพศาลคุณากร
พระไพศาลธรรมวาที
พระไพศาลประชานารถ
พระไพศาลศีลวาท
พระไพศาลสิ ริวฒั น์
พระภัทรกิจโกศล
พระภัทรธรรมธาดา
พระภัทรธรรมสุ ธี
พระภัทรมุขมุนี
พระภัทรมุนี
พระภัทรศีลคุณ
พระภัทรศีลสังวร
พระภัทรศีลาจาร
พระภัทรสังวรคุณ
พระภัทรสารมุนี
พระภาวนากิจโกศล
พระภาวนาโกศลเถร
พระภาวนาญาณวิเทศ
พระภาวนาญาณวิมลเถร
พระภาวนานุสิฐเถร
พระภาวนาปั ญญาวิสุทธิ
พระภาวนาพิศาลเถร
พระภาวนาโพธิคุณ
พระภาวนาภิรามเถร
พระภาวนาวิเทศ
พระภาวนาวิมล
พระภาวนาวิมลเถร
พระภาวนาวิริยะคุณ
พระภาวนาวิสุทธาจารย์
พระภาวนาวิสุทธิคุณ

พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร
พระภาวนาวิสุทธิเถร
พระมงคลกิตติธาดา
พระมงคลชัยสิ ทธิ
พระมงคลญาณคุณ
พระมงคลญาณเถร
พระมงคลญาณมุนี
พระมงคลดิลก
พระมงคลดิสวัฒน์
พระมงคลธรรมภาณี
พระมงคลธรรมวัฒน์
พระมงคลนนทเขต
พระมงคลนายก
พระมงคลบัณฑิต
พระมงคลบุญสาร
พระมงคลพรหมสาร
พระมงคลพฤฒาจารย์
พระมงคลพิพฒั น์
พระมงคลพุทธิญาณ
พระมงคลภัทราจารย์
พระมงคลภาณกาจารย์
พระมงคลมุนี
พระมงคลรังษี
พระมงคลรังษีวสิ ุ ทธิ
พระมงคลรัตนมุนี
พระมงคลวชิราจารย์
พระมงคลวรคุณ
พระมงคลวรญาณ
พระมงคลวรสิ ทธิ
พระมงคลวรากร

๔๙

พระมงคลวราจารย์
พระมงคลวราภรณ์
พระมงคลวัฒน์
พระมงคลวัฒนคุณ
พระมงคลวัตรกวี
พระมงคลวัตรวาที
พระมงคลวิสุต
พระมงคลวิสุทธิ
พระมงคลวุฒ
พระมงคลวุฒาจารย์
พระมงคลวุฒิสาร
พระมงคลศีลาจารย์
พระมงคลสมาจาร
พระมงคลสารคุณ
พระมงคลสารเวที
พระมงคลสิ ทธาจารย์
พระมงคลสิ ทธิ
พระมงคลสิ ทธิการ
พระมงคลสิ ทธิคุณ
พระมงคลสิ ทธิญาณ
พระมงคลสี หราชมุนี
พระมงคลสุ ทธิคุณ
พระมงคลสุ ธี
พระมงคลสุ นทร
พระมหาคณานุศิษฏ์
พระมหาคณิ ศร
พระมหาเจติยานุรักษ์
พระมหาเจติยาภิบาล
พระมหาเจติยารักษ์
พระมหานายก

พระมหาพนมนคร
คณาจารย์
พระมหาพุทธพิมพาภิบาล
พระมหาเมธังกร
พระมหาสมณวงศ์
พระมหาสิ ทธิการ
พระมุกดาหารธรรมคณี
พระมุกดาหารโมลี
พระมุจลินทโมลี
พระมุนินทรานุวตั ร
พระมุนีนายก
พระมุนีวรญาณเถร
พระมุนีวรานุวตั ร
พระมุนีสารประสาธน์
พระมุนีสารโสภณ
พระมุนีอโนมคุณ
พระเมตตาวิหารี เถร
พระเมธังกรญาณ
พระเมธังกรญาณมุนี
พระเมธาธรรมรส
พระเมธาวินยั รส
พระเมธีกิตยาภรณ์
พระเมธีกิตโยดม
พระเมธีคุณาภรณ์
พระเมธีชลธาร
พระเมธีธรรมประนาท
พระเมธีธรรมสาร
พระเมธีธรรมาจารย์
พระเมธีธรรมานันท์
พระเมธีธรรมานุวตั ร

พระเมธีธรรมาภรณ์
พระเมธีธรรมาราม
พระเมธีธรรมาลังการ
พระเมธีปริ ยตั ยาภรณ์
พระเมธีปริ ยตั โยดม
พระเมธีปริ ยตั ิวบิ ูล
พระเมธีรัตนดิลก
พระเมธีรัตโนดม
พระเมธีรัตโนบล
พระเมธีวชิรภูษิต
พระเมธีวรคณาจารย์
พระเมธีวรญาณ
พระเมธีวราภรณ์
พระเมธีวราลงกรณ์
พระเมธีวราลังการ
พระเมธีสมุทรเขตต์
พระเมธีสมุทรคุณ
พระเมธีสุตาภรณ์
พระเมธีสุทธิพงษ์
พระรณังควินยั มุนีวงศ์
พระระณังควินยั มุนี
พระรักขิตวันมุนี
พระรัชมงคลญาณ
พระรัชมงคลมุนี
พระรัชมงคลวัฒน์
พระรัชมงคลสุ นทร
พระรัชมงคลโสภณ
พระรัชมงคลนายก
พระรัตนกวี
พระรัตนมงคลมุนี

๕๐

พระรัตนมงคลเมธี
พระรัตนมงคลโมลี
พระรัตนมงคลวิสุทธิ
พระรัตนมุนี
พระรัตนเมธี
พระรัตนโมลี
พระรัตนวิมล
พระรัตนเวที
พระรัตนสี มารักษ์
พระรัตนากรวิสุทธิ
พระรัตโนภาสวิมล
พระราชพงศ์ประฏิพทั ธ
พระราชพันธุประพัทธ์
พระราชานุพทั ธมุนี
พระรามัญมหาเถร
พระรามัญมุนี
พระวชิรกวี
พระวชิรราชมานิต
พระวชิรสารโศภณ
พระวรญาณมุนี
พระวรญาณวิสุทธิ
พระวรญาณโสภณ
พระวรพรตปั ญญาจารย์
พระวรเวทคุณาจารย์
พระวรเวทมุนี
พระวัชรธรรมาภรณ์
พระวัชรบุราจารย์
พระวัฒนญาณดิลก
พระวัฒนมงคล
พระวัตตจารี ศีลสุ นทร

พระวิกรมธรรมสุ นทร
พระวิกรมมุนี
พระวิจารณญาณมุนี
พระวิจารณ์วฒ
ุ ิคุณ
พระวิจิตรกรรมพิศิษฐ์
พระวิจิตรคุณาภรณ์
พระวิจิตรธรรมนิเทศ
พระวิจิตรธรรมภาณี
พระวิจิตรพิพฒั โนดม
พระวิจิตรวิหารคุณ
พระวิชยั ธรรมจารย์
พระวิชยั ธารโศภณ
พระวิชยั มุนี
พระวิชยั วุฒาจารย์
พระวิชยั ศาสนเมธี
พระวิชิตธรรมาจารย์
พระวิเชียรกวี
พระวิเชียรธรรมคณี
พระวิเชียรธรรมคุณาธาร
พระวิเชียรธรรมานุวตั ร
พระวิเชียรปั ญญามุนี
พระวิเชียรมุนี
พระวิเชียรโมลี
พระวิทิตธรรมภาณ
พระวิเทศธรรมกวี
พระวิเทศธรรมนาถ
พระวิเทศธรรมรังษี
พระวิเทศโพธิคุณ
พระวิธูรธรรมนิเทศน์
พระวิธูรธรรมาภรณ์

พระวินยานิวตั ิคุณ
พระวินยานุกุลเถร
พระวินยานุบุรณาจารย์
พระวินยั การกวี
พระวินยั กิจโกศล
พระวินยั กิจจการี
พระวินยั โกศล
พระวินยั บัณฑิต
พระวินยั มุนี
พระวินยั เมธี
พระวินยั โมลี
พระวินยั รักขิต
พระวินยั วงศ์เวที
พระวินยั วงศาจารย์
พระวินยั เวที
พระวินยั โศภณ
พระวินยั สังวร
พระวินยั สาทร
พระวินยั สารเวที
พระวินยั สารสุ ธี
พระวินยั สุ นทรเมธี
พระวิบูลกิจจาภรณ์
พระวิบูลธรรมนิเทศ
พระวิบูลธรรมภาณ
พระวิบูลธรรมวาที
พระวิบูลธรรมวิเทศ
พระวิบูลธรรมเวที
พระวิบูลธรรมาภรณ์
พระวิบูลนิโรธกิจ
พระวิบูลปัญญาภรณ์

๕๑

พระวิบูลเมธาจารย์
พระวิบูลเมธี
พระวิบูลวชิรธรรม
พระวิบูลศีลาจาร
พระวิบูลสิ ทธิคุณ
พระวิบูลสี ลาภรณ์
พระวิมลกิจจาภรณ์
พระวิมลกิจจารักษ์
พระวิมลญาณเถร
พระวิมลญาณมุนี
พระวิมลญาณเมธี
พระวิมลธรรมคณี
พระวิมลธรรมญาณเถร
พระวิมลธรรมภาณ
พระวิมลธรรมานุยตุ
พระวิมลธรรมานุวธุ
พระวิมลปัญญาภรณ์
พระวิมลภาวนานุสิฐ
พระวิมลมุนี
พระวิมลเมธาจารย์
พระวิมลเมธี
พระวิมลวิหารการ
พระวิมลศีลาจาร
พระวิมลสุ ตาภรณ์
พระวิริยากรโกศล
พระวิโรจน์ญาณวงศ์
พระวิโรจน์รัตโนบล
พระวิศาลโพธิสุนทร
พระวิศาลสมณคุณ
พระวิเศษชยสิ ทธิ

พระวิเศษศีลคุณ
พระวิสารทสุ ธี
พระวิสิฐคณาภรณ์
พระวิสิฐนิมมานการ
พระวิสิฐพัฒนวิธาน
พระวิสุทธศีลสังวร
พระวิสุทธาจารคุณ
พระวิสุทธาจารเถร
พระวิสุทธาจารย์เถร
พระวิสุทธิกาญจนวิบูลย์
พระวิสุทธิกิตติสาร
พระวิสุทธิขนั ตยาภรณ์
พระวิสุทธิคณาภรณ์
พระวิสุทธิญาณเถร
พระวิสุทธิญาณมุนี
พระวิสุทธิธรรมคณี
พระวิสุทธิธรรมธาดา
พระวิสุทธิธรรมพิลาส
พระวิสุทธิธรรมรังษี
พระวิสุทธิธรรมาจารย์
พระวิสุทธิธีรพงศ์
พระวิสุทธินายก
พระวิสุทธิปัญญาภรณ์
พระวิสุทธิพงษ์เมธี
พระวิสุทธิพรหมจรรย์
พระวิสุทธิ พุทธิศาสตร์
พระวิสุทธิภทั รธาดา
พระวิสุทธิมงคล
พระวิสุทธิมุนี
พระวิสุทธิเมธี

พระวิสุทธิโมลี
พระวิสุทธิรังษี
พระวิสุทธิวรกิจ
พระวิสุทธิวราภรณ์
พระวิสุทธิเวที
พระวิสุทธิศีลคุณ
พระวิสุทธิศีลญาณ
พระวิสุทธิศีลาภรณ์
พระวิสุทธิโศภณ
พระวิสุทธิสมณาจารย์
พระวิสุทธิสมโพธิ
พระวิสุทธิสมาจารย์
พระวิสุทธิสังวรเถร
พระวิสุทธิสารเถร
พระวิสุทธิสารสุ ธี
พระวิสุทธิสุนทร
พระวิสุทธิโสภณ
พระวิหารการโกวิท
พระวีรชัยธรรมคณี
พระวีรชัยมุนี
พระวีรชัยสุ นทร
พระวีรญาณมุนี
พระวีรธรรมมุนี
พระวีรนาทมุนี
พระวุฒิกรอุดมคุณ
พระวุฒิชยั ธรรมธาดา
พระวุฒิญาณมุนี
พระวุฒิสารโศภณ
พระเวทีวฒ
ุ ิกร
พระศรี กิตติเมธี
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พระศรี กิตติโมลี
พระศรี กิตติโสภณ
พระศรี คมั ภัมภีรญาณ
พระศรี คุณาภรณ์
พระศรี จนั ทรคุณ
พระศรี ญาณวงศ์
พระศรี ญาณโสภณ
พระศรี ธรรมคุณาธาร
พระศรี ธรรมนาถมุนี
พระศรี ธรรมนิเทศก์
พระศรี ธรรมบัณฑิต
พระศรี ธรรมประสาธน์
พระศรี ธรรมเมธี
พระศรี ธรรมรัตมุนี
พระศรี ธรรมราชมุนี
พระศรี ธรรมวงศาจารย์
พระศรี ธรรมโศภณ
พระศรี ธรรมาภรณ์
พระศรี ธรรมาศาสน์
พระศรี ธวัชเมธี
พระศรี ธีรพงษ์
พระศรี ปฏิภาณธรรมคณี
พระศรี ปทุมเมธี
พระศรี ประสาธน์สุตคุณ
พระศรี ปริ ยตั ยาภรณ์
พระศรี ปริ ยตั โยดม
พระศรี ปริ ยตั ิโกศล
พระศรี ปริ ยตั ิญาณ
พระศรี ปริ ยตั ิธาดา
พระศรี ปริ ยตั ิบดี

พระศรี ปริ ยตั ิบณั ฑิต
พระศรี ปริ ยตั ิมุนี
พระศรี ปริ ยตั ิเมธี
พระศรี ปริ ยตั ิโมลี
พระศรี ปริ ยตั ิวงศ์
พระศรี ปริ ยตั ิวมิ ล
พระศรี ปริ ยตั ิเวที
พระศรี ปริ ยตั ิสุธี
พระศรี พชั ราจารย์
พระศรี พชั โรดม
พระศรี พิพฒั นธรรมวาที
พระศรี ภทั รมุนี
พระศรี มงคลเมธี
พระศรี มุนีวงศ์
พระศรี รัชชมงคลเมธี
พระศรี รัชมงคลบัณฑิต
พระศรี รัตนมุนี
พระศรี รัตนเมธี
พระศรี รัตนโมลี
พระศรี รัตนวิมล
พระศรี รัตนสุ ธี
พระศรี รัตโนภาส
พระศรี วชิรโมลี
พระศรี วชิราภรณ์
พระศรี วรญาณ
พระศรี วรเวที
พระศรี วราภรณ์
พระศรี วศิ าลคุณ
พระศรี วสิ ุ ทธาภรณ์
พระศรี วสิ ุ ทธิกวี

พระศรี วสิ ุ ทธิโกศล
พระศรี วสิ ุ ทธิคุณ
พระศรี วสิ ุ ทธิญาณ
พระศรี วสิ ุ ทธิดิลก
พระศรี วสิ ุ ทธินายก
พระศรี วสิ ุ ทธิมุนี
พระศรี วสิ ุ ทธิเมธี
พระศรี วสิ ุ ทธิโมลี
พระศรี วสิ ุ ทธิวงศ์
พระศรี วสิ ุ ทธิโศภณ
พระศรี วีราภรณ์
พระศรี ศาสนโมลี
พระศรี ศาสนวงศ์
พระศรี ศิลป์ สุ นทรวาที
พระศรี สกลกิจ
พระศรี สมโพธิ
พระศรี สมุทรคุณ
พระศรี สักยวงศ์
พระศรี สัจจญาณเถร
พระศรี สัจญาณมุนี
พระศรี สากยบุตร
พระศรี สิทธิมุนี
พระศรี สุคตคัตยานุวตั ร
พระศรี สุทธิพงศ์
พระศรี สุทธิเมธี
พระศรี สุทธิวงศ์
พระศรี สุทธิเวที
พระศรี สุทสั สนมุนี
พระศรี สุธรรมมุนี
พระศรี สุธรรมเมธี

๕๓

พระศรี สุธรรมโมลี
พระศรี สุธรรมเวที
พระศรี อรรถเมธี
พระศากยปุตติยวงศ์
พระศาสนดิลก
พระศาสนานุรักษ์
พระศาสนุเทศาจารย์
พระศิริธรรมมุนี
พระศิริธรรมเมธี
พระศีลขันธโสภณ
พระศีลขันธโสภิต
พระศีลคุณธราจารย์
พระศีลคุณวิสุทธิ
พระศีลธราจารย์
พระศีลมงคล
พระศีลวรคุณ
พระศีลวราลังการ
พระศีลวัตรวิมล
พระศีลวิสุทธาจารย์
พระศีลวิสุทธิดิลก
พระศีลวุฒาจารย์
พระศีลสังวรคุณ
พระศีลสารโศภณ
พระศีลาจารพิพฒั น์
พระโศภณกิตติธาดา
พระโศภณคณาภรณ์
พระโศภณธรรมคุณ
พระโศภณธรรมมุนี
พระโศภณธรรมรังษี
พระโศภณธรรมสาร

พระโศภณธรรมาภรณ์
พระโศภณปั ญญาจารย์
พระโศภณพิทยาคุณ
พระโศภณสมาจาร
พระโศภิตธรรมสาส์น
พระสกลธรรมคณี
พระสถาพรพิริยคุณ
พระสถาพรพิริยพรต
พระสนิทสมณคุณ
พระสมณกิจพิศาล
พระสมณคณาจารย์
พระสมณวัตรวิมล
พระสมาจารวิมล
พระสมุทรคุณากร
พระสมุทรคุณาจารย์
พระสมุทรมุนี
พระสมุทรเมธาจารย์
พระสมุทรเมธี
พระสมุทรโมลี
พระสมุทรวชิรโสภณ
พระสมุทรเวที
พระสมุทรสุ ธี
พระสมุหวรคณิ สรสิ ทธิ
การ
พระสรญาณมุนี
พระสรภาณกวี
พระสรภาณโกศล
พระสรภาณมุนี
พระสวรรค์วรนายก
พระสังฆกิจคุณ

พระสังฆภารวาหมุนี
พระสังวรกิจโกศล
พระสังวรโกวิท
พระสังวรประสาธน์
พระสังวรวินยาจารย์
พระสังวรวิมล
พระสังวรวิมลเถร
พระสังวรวิสุทธิคุณ
พระสังวรานุวงษเถร
พระสาครธรรมคณี
พระสาครมุนี
พระสาครรัตนมุนี
พระสาธุศีลสังวร
พระสารคามมุนี
พระสารธรรมมุนี
พระสารนาถธรรมาจารย์
พระสาราธิคุณ
พระสาสนานุรักษ์
พระสิ งหบุราจารย์
พระสิ งหราชมุนี
พระสิ งหวิชยั
พระสิ ทธิการโกศล
พระสิ ทธิชยั มุนี
พระสิ ทธิญาณมุนี
พระสิ ทธิธรรมธาดา
พระสิ ทธิธรรมเวที
พระสิ ทธินิติธาดา
พระสิ ทธิปัญญาภรณ์
พระสิ ทธิวชิรโสภณ
พระสิ ทธิสารมุนี

๕๔

พระสิ ริขนั ตยาภรณ์
พระสิ ริคณาภรณ์
พระสิ ริชยั มุนี
พระสิ ริชยั โสภณ
พระสิ ริธรรมมุนี
พระสิ ริธรรมราชคณี
พระสิ ริธรรมวงศาจารย์
พระสิ ริธรรมวิเทศ
พระสิ ริธรรมโสภณ
พระสิ ริธีรคุณ
พระสิ รินนั ทมุนี
พระสิ รินนั ทเมธี
พระสิ ริปัญญามุนี
พระสิ ริพฒั นาภรณ์
พระสิ ริรัตนสุ ธี
พระสิ ริวรคุณ
พระสิ ริวฒั น์วสิ ุ ทธิ
พระสิ ริวฒั น์เวที
พระสิ ริวฒั นสุ ธี
พระสิ ริวฒั โนดม
พระสิ ริวฒ
ุ ิเมธี
พระสิ ริสมุทรคุณ
พระสิ ริสารธรรมคณี
พระสิ ริสารโศภณ
พระสิ ริสารสุ ธี
พระสิ ริสุทศั น์ธรรมาภรณ์
พระสี หราชสมาจารมุนี
พระสี หสุ วรรณวิสุทธิ
พระสุ ขวโรทัย
พระสุ ขมุ ธรรมาจารย์

พระสุ ขมุ วาทเวที
พระสุ คุณคุณาภรณ์
พระสุ ชยั มุนี
พระสุ ตาวุธกวี
พระสุ ตาวุธวิสิฐ
พระสุ ทธิธรรมรังสี คมั ภีร
เมธาจารย์
พระสุ ทธิธรรมาจารย์
พระสุ ทธิพงศ์มุนี
พระสุ ทธิพงษ์คณาลัย
พระสุ ทธิสมณวัตร
พระสุ ทธิสารมุนี
พระสุ ทธิสารเมธี
พระสุ ทธิสารวุฒาจารย์
พระสุ ทธิสารโศภณ
พระสุ ทธิสารสุ ธี
พระสุ ทสั สี มุนีวงศ์
พระสุ เทพสิ ทธาจารย์
พระสุ ธรรมคณาจารย์
พระสุ ธรรมถาวร
พระสุ ธรรมธีรคุณ
พระสุ ธรรมธีราภรณ์
พระสุ ธรรมภาณี
พระสุ ธรรมมุนี
พระสุ ธรรมเมธี
พระสุ ธรรมยานเถร
พระสุ ธรรมวุฒาจารย์
พระสุ ธีคณาจารย์
พระสุ ธีธรรมนาถ
พระสุ ธีธรรมโสภณ

พระสุ ธีธรรมานุวตั ร
พระสุ ธีธรรมาภรณ์
พระสุ ธีปริ ยตั ยาภรณ์
พระสุ ธีปริ ยตั ิธาดา
พระสุ ธีปัญญาภรณ์
พระสุ ธีรัตนาภรณ์
พระสุ ธีวรคุณ
พระสุ ธีวรญาณ
พระสุ ธีวราภรณ์
พระสุ ธีวราลังการ
พระสุ ธีวชั โรดม
พระสุ ธีสมุทรสาร
พระสุ นทรกิจโกศล
พระสุ นทรกิจจาภิรักษ์
พระสุ นทรกิจจาภิวฒั น์
พระสุ นทรกิจโสภณ
พระสุ นทรกิตติคุณ
พระสุ นทรคุณธาดา
พระสุ นทรธรรมโกศล
พระสุ นทรธรรมคณี
พระสุ นทรธรรมธาดา
พระสุ นทรธรรมประพุทธ
พระสุ นทรธรรมภาณ
พระสุ นทรธรรมภาณี
พระสุ นทรธรรมเมธี
พระสุ นทรธรรมวิจารณ์
พระสุ นทรธรรมเวที
พระสุ นทรธรรมสมาจาร
พระสุ นทรธรรมสุ ธี
พระสุ นทรธรรมโสภิต

๕๕

พระสุ นทรธรรมากร
พระสุ นทรธรรมาจารย์
พระสุ นทรธรรมานุวตั ร
พระสุ นทรธรรมาภรณ์
พระสุ นทรธรรมาภิมณฑ์
พระสุ นทรปริ ยตั ิกิจ
พระสุ นทรปริ ยตั ิเมธี
พระสุ นทรปริ ยตั ิวกิ รม
พระสุ นทรปริ ยตั ิวธิ าน
พระสุ นทรพุทธิธาดา
พระสุ นทรมุนี
พระสุ นทรรัตนาภิรมย์
พระสุ นทรราชมานิต
พระสุ นทรราชมานิตเถร
พระสุ นทรวิสุทธานุวตั ร
พระสุ นทรวิหารการ
พระสุ นทรวิหารกิจ
พระสุ นทรศีลสมาจาร
พระสุ นทรศีลาจาร
พระสุ นทรศีลาจารย์
พระสุ นทรสมาจาร
พระสุ นทรอรรถรส
พระสุ นาถมุนี
พระสุ พจนมุนี
พระสุ พรหมยานเถร
พระสุ มงคลมุนี
พระสุ มณฑ์ศาสนกิตติ
พระสุ มงั คลาจารย์
พระสุ เมธมุนี
พระสุ เมธากรกวี

พระสุ เมธาภรณ์
พระสุ เมธีธรรมภาณ
พระสุ เมธีวรคุณ
พระสุ รนาถชยานันท์
พระสุ วรรณเจติยาภิบาล
พระสุ วรรณธีราจารย์
พระสุ วรรณมุนี
พระสุ วรรณเมธาจารย์
พระสุ วรรณเมธี
พระสุ วรรณโมลี
พระสุ วรรณโมลีศรี บรม
ธาตุ
พระสุ วรรณวิมล
พระสุ วรรณวิมลศีล
พระสุ วรรณวิสุทธิคุณ
พระสุ วรรณวุฒาจารย์
พระสุ วรรณเวที
พระสุ วรรณศีลาจารย์
พระสุ วมิ ลธรรมาจารย์
พระสุ วมิ ลธรรมาภรณ์
พระสุ วรี ญาณ
พระโสภณกาญจนาภรณ์
พระโสภณกิตติธาดา
พระโสภณคุณาธาร
พระโสภณธรรมคณี
พระโสภณธรรมธาดา
พระโสภณธรรมภาณี
พระโสภณธรรมเมธี
พระโสภณธรรมวงศ์
พระโสภณธรรมวาที

พระโสภณธรรมเวที
พระโสภณธรรมสาร
พระโสภณธรรมสุ ธี
พระโสภณธรรมาจารย์
พระโสภณธรรมาภรณ์
พระโสภณธรรมาภิรม
พระโสภณธีรคุณ
พระโสภณนนทสาร
พระโสภณนโรดม
พระโสภณปริ ยตั ยาทร
พระโสภณปริ ยตั ยาภรณ์
พระโสภณปริ ยตั ิธรรม
พระโสภณปริ ยตั ิวธิ าน
พระโสภณปริ ยตั ิเวที
พระโสภณปั ญญารังษี
พระโสภณพัฒโนดม
พระโสภณพิพฒั นกิจ
พระโสภณพุทธิธาดา
พระโสภณรัตนาภรณ์
พระโสภณวชิรธรรม
พระโสภณวราภรณ์
พระโสภณวิริยาภรณ์
พระโสภณวิสุทธิคุณ
พระโสภณวิสุทธิเถร
พระโสภณวิหารการ
พระโสภณศีลวงศ์
พระโสภณสมณกิจ
พระโสภณสมาธิคุณ
พระโสภณสมุทรคุณ
พระโสภณสี ลคุณ

๕๖

พระโสภณสุ ตาลังการ
พระโสภิตวิริยาลังการ
พระอดิสัยคุณาธาร
พระอดุลธรรมคณี
พระอดุลธรรมเวที
พระอดุลสารมุนี
พระอนันตสารโสภณ
พระอนุศาสน์โกศล
พระอนุศาสน์โสภณ
พระอนุสรณ์ธรรมศาสน์
พระอโนมมุนี
พระอภัยสารทะ
พระอมรมุนี
พระอมรเมธาจารย์
พระอมรเมธี
พระอมรโมลี
พระอมรเวที
พระอมรสุ ธี
พระอมรโสภณ
พระอมราภิรักขิต
พระอรรถกิจโกศล
พระอรรถโกวิทวุฒิคุณ
พระอรรถจารี สีมาจารย์
พระอรรถทัสสี สุทธิพงศ์
พระอรรถเมธี
พระอรรถโมลี
พระอรัญญประเทศ
คณาจารย์
พระอริ ยกวี
พระอริ ยคุณธราจารย์

พระอริ ยคุณาธาร
พระอริ ยคุณาภรณ์
พระอริ ยญาณมุนี
พระอริ ยธัช
พระอริ ยธัชเถร
พระอริ ยนันทมุนี
พระอริ ยมุนี
พระอริ ยเมธี
พระอริ ยวงศ์มุนี
พระอริ ยเวที
พระอริ ยศีลสังวร
พระอริ ยศีลาจารย์
พระอริ ยานุวตั ร
พระอรุ ณธรรมโสภณ
พระอรุ ณนิภาคุณากร
พระอวาจีคณานุสิชฌ์
พระอโศกเขมาจารย์
พระอัมพวันเจติยาภิบาล
พระอาจารคุณาธาร
พระอาทรปริ ยตั ิกิจ
พระอินทเขมาจารย์
พระอินทรมุนี
พระอินทรโมลี
พระอินทรวิชยาจารย์
พระอินทสมาจาร
พระอุดมกิตติมงคล
พระอุดมคัมภีรญาณ
พระอุดมคุณาภรณ์
พระอุดมญาณ
พระอุดมญาณเถร

พระอุดมญาณมุนี
พระอุดมธรรมคณี
พระอุดมธรรมปรี ชา
พระอุดมธรรมภาณ
พระอุดมธรรมมุนี
พระอุดมธีรคุณ
พระอุดมประชาทร
พระอุดมประชานาถ
พระอุดมปั ญญาภรณ์
พระอุดมปิ ฎก
พระอุดมพิทยากร
พระอุดมวัฒนมงคล
พระอุดมวิจารณ์
พระอุดมวิชาญาณเถร
พระอุดมวุฑฒิคุณ
พระอุดมศีลคุณ
พระอุดมสังวรญาณ
พระอุดมสังวรเถร
พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร
พระอุดมสารโสภณ
พระอุดมสุ ตคุณ
พระอุดรคณาจารย์
พระอุดรคณาธิการ
พระอุดรคณาภิรักษ์
พระอุดรคณารักษ์
พระอุดรธรรมคณี
พระอุตตมมงคล
พระอุทยั ธรรมคณี
พระอุทยั ธรรมานุวตั ร
พระอุทานธรรมโศภิต

๕๗

พระอุบลคณาจารย์
พระอุปกิตธรรมสาร

พระโอภาสธรรมญาณ
พระโอภาพุทธิคุณ

บทที ๓
ลักษณะการสร้ างคําในราชทินนาม
ภาษาทีใ ช้
โดยทีประเทศไทยยอมรับนับถือพระบวรพุทธศาสนาอันมีถินกําเนิดอยูท่ ีอินเดียดินแดน
ชมพูทวีป จึงเป็ นเหตุให้เรายอมรับภาษาและวัฒนธรรมด้วย ซึงก็คือภาษามคธหรื อทีเราเรี ยกว่าภาษา
บาลีนนเอง
ั อีกอย่างหนึงประเทศไทยเคยนับถือศาสนาพราหมณ์มาแต่เดิมภาษาทีใช้ก็เป็ นสันสกฤต
ปั จจุบนั ศาสนาพราหมณ์น5 ี ก็ยงั ไม่ได้หายไปไหนยังมีผนู้ บั ถืออยูถ่ ึงจะน้อยก็ตาม แต่ทีสําคัญไปกว่า
นั5นทั5งสองศาสนานี5ยงั เป็ นส่ วนหนึงของกันและกันอยู่ ผสมกลมกลืนกันอยู่ ภาษาทีมีใช้ในประเทศ
ไทยจึ งมีท5 งั ภาษาบาลี และสันสกฤตปะปนอยู่มากที เดี ย ว ดังนั5นภาษาทีใช้ประพันธ์ราชทิ นนาม
ส่ วนมากล้วนแต่เป็ นภาษาบาลีสันสกฤตทั5งนั5น โดยทีใช้ศพั ท์เดียวกันในทั5งสองภาษาหรื อใช้เฉพาะ
ภาษาใดภาษาหนึงซึงนับว่าเป็ นความอลังการในการใช้ภาษาอย่างมาก
ภาษาอีกภาษาหนึ งทีนํามาประพันธ์เป็ นชื อราชทินนามก็คือภาษาเขมร ด้วยว่าประเทศ
ไทยในอดีตบางส่ วนเป็ นอาณาจักรขอมมาก่อนและไทยเองก็รับอารยธรรมต่างๆ จากเขมรมิใช่นอ้ ย
ซึ งก็รวมไปถึงภาษาด้วย ซึ งมีปรากฏเพียง ๕ คําคือ กรม, เฉลิม, ธํารง, พนม, สมเด็จ โดยสรุ ปแล้ว
ภาษาทีนํามาประพันธ์ราชทินนามนั5นมีอยู่ ๓ ภาษาคือ
๑. ภาษาบาลีสันสกฤต มีคาํ ทีพบมากทีสุ ด
๒. ภาษาไทย
๓. ภาษาเขมร
ตารางที ๑ ราชทินนามทีนําภาษาเขมรมาเป็ นส่ วนประกอบ
คํา

ราชทินนาม

กรม

พระเกศีวกิ รม, พระนิกรมมุนี, พระปรากรมมุนี,พระวิกรมมุนี, พระวิกรมธรรม
สุ นทร,พระราชภาวนาวิกรม, พระเทพภาวนาวิกรม,

เฉลิม

พระปรี ชาเฉลิม
๕๘

๕๙

ตารางที ๑ (ต่อ)
คํา

ราชทินนาม

ธํารง

พระพิพฒั น์ศาสนธํารง

พนม

พระพนมคณาจารย์, พระพนมเจติยานุรักษ์, พระมหาพนมนครคณาจารย์

สมเด็จ

สมเด็จพระญาณวโรดม,สมเด็จพระญาณสังวร,สมเด็จพระธีรญาณมุนี,
สมเด็จพระพุฒาจารย์,สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์,สมเด็จพระพุทธชินวงศ์,
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี ,สมเด็จพระมหาธีราจารย์,สมเด็จพระมหามุนีวงศ์,
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์,สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์,สมเด็จพระมหาวีรวงศ์,
สมเด็จพระวันรัต,สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ,สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ปรมานุชิตชิโนรส,สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิ ริวฒั น์,
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

การใช้ ศัพท์
จากการศึกษาราชทินนามของพระราชาคณะในกรุ งรัตนโกสิ นทร์ น5 ี พบว่า การนําศัพท์มา
ประกอบเป็ นราชทินนาม ศัพท์ทีใช้น5 นั จากทีกล่าวไว้ขา้ งต้นแล้วว่ามีการนําภาษาบาลีสันสกฤตมา
ประกอบเป็ นราชทิ น นามเป็ นส่ ว นมาก ซึ งการนํา ศัพ ท์ เ หล่ า นั5 นมาใช้ ย่ อ มมี ก ารปรั บ แต่ ง
เปลี ยนแปลง ให้ส ละสลวยเหมาะแก่ จาํ นวนและเหมาะแก่ ราชทิ นนามแต่ ล ะชื อเพือให้ตรงกับ
ความหมายทีจะถวายแด่พระสงฆ์ผไู้ ด้รับพระราชทาน ซึงแบ่งออกได้ดงั ต่อไปนี5
๑. การใช้ศพั ท์ภาษาบาลีหรื อสันสกฤตทีเป็ นศัพท์เดียวกัน
๒. การใช้ศพั ท์ทีมีความหมายเดียวกันในหลายรู ปศัพท์
๓. การแปลงรู ปศัพท์
๔. การใช้คาํ พ้องเสี ยง
การใช้ ศัพท์ภาษาบาลีหรือสั นสกฤตทีเ ป็ นศัพท์เดียวกัน
ดังทีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าการประพันธ์ราชทินนามนี5 มีการนําภาษาบาลีสันสกฤตมา
ใช้ป ะปนกันในรู ป แบบของศัพ ท์ โดยการใช้ศพั ท์เดี ย วกันทั5ง สองภาษามีรูป ต่า งกันเล็ก น้อยแต่
ความหมายเดียวกัน ทําให้สามารถตั5งชือราชทินนามทีมีความหมายเดียวกันได้หลายชือ ดังนี5เช่น

๖๐

ตารางที ๒ ตัวอย่างการใช้ศพั ท์ภาษาบาลีหรื อสันสกฤตทีเป็ นศัพท์เดียวกัน
ภาษาบาลี

ภาษาสันสกฤต

ตัวอย่างราชทินนาม

เขตต์

เกษตร

พระบุรเขตต์คณาจารย์, พระเกษตรศีลจารย์

วชิร

พัชร

พระศรี วชิรโมลี,พระพัชรบุรณาจารย์

วุฒ

พฤฒ

พระมงคลวุฒ, พระราชพฤฒาจารย์

สิ ริ

ศิริ

พระสิ ริธรรมราชคณี , พระศิริธรรมมุนี

สี ล

ศีล

พระโสภณสี ลคุณ, พระศีลคุณวิสุทธิH

โสภณ

โศภณ

พระโศภณคณาภรณ์, พระโสภณธรรมคณี

การใช้ ศัพท์ทมี ีความหมายเดียวกันในหลายรู ปศัพท์
การนําศัพท์ทีมีความหมายเดียวกัน คล้ายกันหรื อใกล้เคียงกันหลายศัพท์มาใช้ให้เกิดความ
แตกต่างกัน ไม่ให้ซ5 าํ ๆซาก ๆ ซึ งทําให้ภาษาในราชทินนามมีความ สละสลวย สวยงาม ไพเราะ
ศัพท์ทีนํามาประกอบมากทีสุ ดได้แก่ศพั ท์ทีเกียวกับความรู้ ความฉลาด ความเป็ นนักปราชญ์ท5 งั สิ5 น
ก็โดยเหตุทีพระราชาคณะผูท้ ีได้รับพระราชทานสมณศักดิHน5 นั ล้วนแต่มีความรู้ความสามารถ ทั5งใน
อรรถคดี โลกนิติ ฉลาดในนิรุตติภาษา ศัพท์ทีเกี ยวเนืองด้วยนั5นมีความหมายโดยเนื5 อความเป็ นอัน
เดียวกัน เช่น กวี, โกศล, ญาณ, ธีร, ดิลก, บัณฑิต, ปริ ยตั ิ, ปั ญญา, มุนี, เมธา, เมธี , โมลี, เวที, ศรี ,สุ ธี,
สุ เมธ,อาจารย์, เป็ นต้น ศัพท์เหล่านี5 แม้แปลโดยพยัญชนะแล้วมีความแตกต่างกันแต่เมือแปลโดย
อรรถหรื อโดยใจความแล้ว มีความหมายทีเหมือนกันหรื อคล้ายกัน ซึงมีตวั อย่างดังนี5
ตารางที ๓ ตัวอย่างศัพท์ทีมีความหมายเดียวกันในหลายรู ปศัพท์
ศัพท์

ความหมาย

กวี

คนมีปัญญา

ราชทินนาม
พระธรรมกวี, พระเทพกวี, พระราชกวี, พระกวีวงศ์,
พระกวีวรญาณ, พระปริ ยตั ิกวี

๖๑

ตารางที ๓ (ต่อ)
ศัพท์
โกศล
ญาณ
ธีร
ดิลก
บัณฑิต
ปริ ยตั ิ
ปัญญา
มุนี
เมธา
เมธี
โมลี

ความหมาย

ราชทินนาม
พระเทพโกศล, พระราชธรรมโกศล, พระปริ ยตั ิโกศล,
คนฉลาด
พระปิ ฏกโกศล
สมเด็จพระญาณวโรดม, พระอุดมญาณโมลี,
ความรู้
พระธรรมฐิติญาณ, พระเทพญาณมุนี
สมเด็จพระมหาธีราจารย์, พระราชธีราภรณ์, พระพิศาลธีรคุณ,
คนมีปัญญา
พระศรี ธีรพงษ์
พระธรรมดิลก, พระเทพดิลก, พระราชวชิรดิลก,
ยอดเยียม,เลิศ
พระศาสนดิลก
พระธรรมบัณฑิต, พระเทพบัณฑิต, พระราชบัณฑิต,
คนมีความรู้
พระปริ ยตั ิบณั ฑิต
พระธรรมปริ ยตั ิโสภณ, พระเทพปริ ยตั ิ, พระราชปริ ยตั ิ,
การศึกษา
พระปริ ยตั ิธาดา
พระธรรมปั ญญาบดี,พระเทพปัญญาสุ ธี,พระราชปั ญญาภรณ์,
ความรู้
พระปัญญารังสี
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์, พระพรหมมุนี, พระธรรมมุนี,
ผูม้ ีความรู้
พระเทพมุนี, พระราชมุนี,
พระพรหมเมธาจารย์, พระธรรมเมธาภรณ์, พระเทพเมธากร,
ความรู้
พระราชเมธากร,
พระพรหมเมธี, พระเทพเมธี, พระราชเมธี, พระเมธีกิตโยดม,
ผูม้ ีความรู้
พระเมธีชลธาร,
พระพรหมโมลี, พระธรรมโมลี, พระเทพโมลี, พระราชโมลี,
ยอดเยียม,เลิศ
พระรัตนโมลี,

เวที

ผูม้ ีความรู้

ศรี

ความเจริ ญ

พระพรหมเวที, พระธรรมกิตติเวที, พระเทพเวที, พระราชเวที,
พระศรี ธรรมคุณาธาร, พระศรี ธรรมาภรณ์, พระศรี วราภรณ์,
พระศรี สักยวงศ์

๖๒

ตารางที ๓ (ต่อ)
ศัพท์

ความหมาย

สุ ธี

คนมีปัญญา

สุ เมธ

คนมีปัญญา

อาจารย์

ผูส้ อน

ราชทินนาม
พระพรหมสุ ธี, พระธรรมสุ ธี, พระเทพสุ ธี, พระราชสุ ธี,
พระสุ ธีรัตนาภรณ์
พระมหาสุ เมธาจารย์, พระสุ เมธมุนี, พระราชสุ เมธาภรณ์,
พระสุ เมธากรกวี
สมเด็จพระพุฒาจารย์, พระธรรมโกศาจารย์, พระเทพวุฒาจารย์,
พระศีลธราจารย์

การแปลงศัพท์
จากการศึกษาราชทินนามของพระราชาคณะปรากฏว่ามีการเปลี ยนแปลงรู ปศัพท์ให้มี
ความแตกต่ า งกัน บ้า งเล็ก น้อย เพือให้ส ามารถใช้ศ พั ท์น5 ันแต่ ง ราชทิ นนามใหม่ ที มี ค วามหมาย
เดี ยวกันได้อีกหรื ออาจแปลงทั5งหน่ วยคํา โดยการแปลงพยัญชนะหรื อสระด้วยวิธีการเปลี ยนรู ป
พยัญชนะหรื อสระบ้าง เพิมหรื อตัดออกบ้างทําให้ไม่ซ5 าํ กัน ซึงมีดงั ต่อไปนี5
๑. การแปลงพยัญชนะ ได้แก่การเปลียนรู ปพยัญชนะตัวหนึ งให้เป็ นอีกตัวหนึงหรื อเพิม
พยัญชนะลงไปให้เสี ยงผิดจากเดิมหรื อมีพยางค์มากกว่าเดิม๓๙ ยกตัวอย่าง
เปลียน ว เป็ น พ

๓๙

วิศาล เป็ น พิศาล

เช่น พระวิศาลสมณคุณ, พระพิศาลธรรมรังสี

วิจิตร เป็ น พิจิตร

เช่น พระวิจิตรกรรมพิศิษฐ์, พระพิจิตรธรรมพาที

วุฒ เป็ น พุฒ

เช่น สมเด็จพระพุฒาจารย์, พระมงคลวุฒาจารย์

วงศ์ เป็ น พงศ์

เช่น สมเด็จพระมหามุนีวงศ์, พระศรี สุทธิพงศ์

วัฒน์ เป็ น พัฒน์

เช่น พระกิตติมงคลวัฒน์, พระศีลาจารพิพฒั น์

วาที เป็ น พาที

เช่น พระโสภณธรรมวาที, พระพิจิตรธรรมพาที

วิมล เป็ น พิมล

เช่น พระวิมลมุนี, พระพิมลศีลาจาร

กําชัย ทองหล่อ, หลักภาษาไทย, (กรุ งเทพฯ : อมรการพิมพ์,๒๕๔๕), ๑๐๔.

๖๓

วิสิฐ เป็ น พิศิษฐ์

เช่น พระวิสิฐคณาภรณ์, พระพิศิษฎ์วหิ ารการ

วัชร เป็ น พัชร

เช่น พระพัชรบุรณาจารย์, พระวัชรบุราจารย์

เปลียน ศ เป็ น ส
โศภณ เป็ น โสภณ

เช่น พระโศภณคณาภรณ์, พระโสภณธรรมคณี

ศีล เป็ น สี ล

เช่น พระโสภณสี ลคุณ, พระศีลคุณวิสุทธิH

เปลียน ศ เป็ น ษ
พงศ์ เป็ น พงษ์

เช่น พระเมธีสุทธิพงษ์, พระศรี สุทธิพงศ์

๒. การแปลงสระ ได้แก่การเปลียนแปลงสระรู ปหนึงให้เป็ นอีกรู ปหนึง๔๐ ยกตัวอย่าง
เปลียน อะ เป็ น อา
เมธ เป็ น เมธา

เช่น พระสุ เมธมุนี,๔๑ พระเมธาวินยั รส

เปลียน อะ เป็ น อิ
วิสุทธ เป็ น วิสุทธิ

เช่น พระวิสุทธศีลสังวร, พระวิสุทธิมุนี

เปลียน อา เป็ น อี
เมธา เป็ น เมธี

เช่น พระเมธาธรรมรส, พระเมธีวราภรณ์

เปลียน อุ เป็ น โอ
พุทธิ เป็ น โพธิ

เช่น พระพุทธิรังสี , พระโพธิญาณเถร

เปลียน อิ เป็ น ไอ
พิศาล เป็ น ไพศาล

เช่น พระพิศาลธรรมรังสี , พระไพศาลศีลวาท

เปลียน อิ เป็ น เอีย
วชิร เป็ น วิเชียร

เช่น พระศรี วชิรโมลี, พระวิเชียรกวี

๓. การแปลงหน่วยคํา ได้แก่การเปลียนคําอุปสรรค
เปลียน อนุ เป็ น อา
อนุรักษ์ เป็ น อารักษ์

๔๐
๔๑

เช่น พระศาสนานุรักษ์, พระพุทธไสยารักษ์

เรื องเดียวกัน, ๙๕.
ออกเสี ยง สุ – เมด หรื อ สุ - เม-ทะ ก็ได้

๖๔

การใช้ คําพ้องเสี ยง
หมายถึงการใช้ศพั ท์ทีมีหน่วยเสี ยงหรื อการออกเสี ยงเดียวกันซึ งมีความหมายแตกต่างกัน
คือ การเขียนและความหมายมีความแตกต่างกันด้านศัพท์ แต่เมือมีการออกเสี ยงแล้วก็ออกเสี ยง
เหมื อนกัน ได้แก่ ออกเสี ย งเหมื อนกันแต่ ต่า งความหมายกัน เพือให้มี ค วามหลากหลายในด้า น
ความหมายและการใช้ศพั ท์ ยกตัวอย่างเช่น
ตารางที ๔ ตัวอย่างการใช้คาํ พ้องเสี ยง
หน่วยคํา

ความหมาย

ราชทินนาม

ญาณ

ปรี ชาหยังรู้

สมเด็จพระญาณสังวร, พระญาณวิทยาคมเถร

ยาน

เครื องนําไป

พระราชพรหมยาน, พระสุ ธรรมยานเถร

นาท

เสี ยงบันลือ

พระวีรนาทมุนี

นาถ

ทีพึง

พระธรรมนาถมุนี, พระนิกรครุ นาถมุนี

ประสาท

ความเลือมใส พระประสาทศีลคุณ

ประสาธน์

เครื องประดับ พระประสาธน์โศภณ, พระประสาธน์สารคุณ

พัฒน์

การพัฒนา

พระชินวงศ์พิพฒั น์, พระพิพฒั น์ธรรมคณี

พัทธ

ผูกพันธ์

พระราชพงศ์ประฏิพทั ธ, พระราชพันธุประพัทธ

ภัทร

ประเสริ ฐ

พระภัทรมุนี, พระภัทรธรรมธาดา

พุทธ

ความฉลาด

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์, พระพุทธวิหารโสภณ

พุฒ

เจริ ญ

ภาณ

การกล่าว

ภาร

หน้าที

วัตร

กิจพึงกระทํา

พระธรรมราชานุวตั ร, พระมงคลวัตรกวี

วัฒน์

ความเจริ ญ

พระรัชชมงคลวัฒน์, พระสิ ริวฒั น์เวที

สมเด็จพระพุฒาจารย์
พระธรรมภาณกวี, พระธรรมภาณพิลาส
พระสังฆภารวาหมุนี

๖๕

ตารางที ๔ (ต่อ)
หน่วยคํา

ความหมาย

วิสุทธิH

บริ สุทธิH

วิสุต

รู้มาก

ราชทินนาม
พระภาวนาปั ญญาวิสุทธิH , พระมงคลรังษีวสิ ุ ทธิH
พระมงคลวิสุต

โครงสร้ างคํา
เมือศึกษาโครงสร้างคําจากข้อมูลทั5งหมดปรากฏว่าโครงสร้ างคําของราชทินนามนั5น มี
การจัดเรี ยงตําแหน่งของคําต่าง ๆ ทีประกอบเป็ นคําราชทินนาม การจัดวางรู ปแบบของตําแหน่งคํา
ในราชทินนามเป็ นไปอย่างมีระบบ และเข้าใจได้ง่าย โดยมีการวางลําดับดังนี5 คือ มีการใช้คาํ ทีระบุ
ยศหรื อชั5นสมณศักดิHข5 ึนก่อนตามด้วยคําทีเป็ นคุณสมบัติของผูท้ ีได้รับพระราชทานอาจจะมีหลายคํา
ก็ได้ หากแต่มีบางชื อทีเป็ นตําแหน่ งพิเศษทีไม่ได้ตามนั5นแต่ก็มีระบุในราชทินนามให้พอทราบว่า
เป็ นชั5นไหน เช่น พระมงคลเทพโมลี เป็ นตําแหน่งชั5นเทพ แต่ไม่ได้ข5 ึนต้นด้วยคํานําหน้าชั5นเทพแต่
ขึ5นต้นด้วยคําว่ามงคลก่อนแล้วตามด้วยชั5น ด้วยเป็ นราชทินนามพิเศษสําหรับพระราชาคณะชั5นเทพ
ฝ่ ายวิปัสสนา ซึงโครงสร้างคํานั5นจะประกอบด้วยลักษณะ ๔ ประการ คือ
๑. คํานําหน้าราชทินนาม
๒. คําต้นราชทินนาม
๓. คํากลางราชทินนาม
๔. คําลงท้ายราชทินนาม
อนึ งตําแหน่ งคําราชทินนามทั5งสี นี5 ไม่ได้ปรากฏครบทุกชื อราชทินนาม บางชื อปรากฏ
เฉพาะคํานําหน้าและคําลงท้าย บางชือปรากฏ ๒ คํา บางชื อปรากฏ ๓ คํา บางชือปรากฏครบทั5งสี
คํา ตามความสั5น ความยาวของราชทิ นนามนันเอง ไม่ มี ห ลัก เกณฑ์แ น่ น อนตายตัว แต่ อ ย่า งใด
อย่างไรก็ตามตําแหน่งคํานําหน้าและคําลงท้ายจะต้องมีในราชทินนามทุกชือเสมอ
คํานําหน้ าราชทินนาม
หมายถึง คําขึ5นต้นชื อราชทินนามทีระบุถึงยศหรื อชั5นสมณศักดิH ของพระราชาคณะจะมี
ตําแหน่งอยูห่ น้าสุ ดของราชทินนามซึงจะมีลาํ ดับชั5นดังนี5

๖๖

๑. ชั5นสมเด็จพระราชาคณะมีคาํ นําหน้าราชทินนามว่า สมเด็จพระ แล้วตามด้วยชื อราช
ทินนามทีบอกคุณสมบัติ คุณพิเศษของผูไ้ ด้รับพระราชทาน เช่น
สมเด็จพระมหาธีราจารย์
สมเด็จพระ

คํานําหน้าราชทินนาม ชั5นสมเด็จพระราชาคณะ

มหา

คําต้นราชทินนาม

ธีร

คํากลางราชทินนาม

อาจารย์

คําลงท้ายราชทินนาม

๒. ชั5นเจ้า คณะรองหรื อรองสมเด็จพระราชาคณะ จะมีค าํ นําหน้า ราชทิ นนามชั5นนี5 ว่า
พระพรหม เช่น พระพรหมมุนี พระพรหม เป็ นคํานําหน้าราชทินนาม มุนี เป็ นคําลงท้ายราชทินนาม
ชั5นนี5 เป็ นชั5นเดียวทีไม่ได้มีคาํ นําหน้าทีระบุเป็ นเฉพาะตายตัวนอกจากคําว่า พระพรหม นอกนั5นจะ
ใช้ผสมกันไป ทําให้เข้าใจผิดได้ แต่ถึงกระนั5นก็พอจะทราบได้เพราะเป็ นชือจําเพาะมีไม่มากนัก มี
๑๕ ราชทินนามคือ พระพิมลธรรม, พระพุทธพจนวราภรณ์, พระพุทธวรญาณ, พระพุทธิ วงศมุนี,
พระมหาโพธิวงศาจารย์, พระมหารัชมังคลดิลก, พระมหาสุ เมธาจารย์, พระวิสุทธาธิ บดี, พระวิสุทธิ
วงศาจารย์,พระสาสนโสภณ, พระสุ ธรรมาธิ บดี, พระสุ เมธมังคลาจารย์, พระสุ เมธาธิ บดี, พระอุดมญาณโมลี , พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และปรากฏว่ามีการนําคํานําหน้าชั5นธรรมมาใช้ในชั5นนี5 อยู่ ๓
ราชทินนาม คือ พระธรรมวโรดม พระธรรมปั ญญาบดี พระธรรมปั ญญาจารย์ มีคาํ นําหน้าเป็ นพระ
ธรรม แต่นาํ มาใช้ในพระราชาคณชั5นรองสมเด็จ ดังมีตวั อย่างดังต่อไปนี5
แบบที ๑ ขึ5นต้นด้วยคําว่า พระพรหม มี ๙ ชือ เช่น
พระพรหมมุนี
พระพรหม

คํานําหน้าราชทินนาม ชั5นรองสมเด็จพระราชาคณะ

มุนี

คําลงท้ายราชทินนาม

แบบที ๒ ขึ5นต้นด้วยคําว่า พระ มี ๑๕ ชือ เช่น
พระพิมลธรรม
พระ

คํานําหน้าราชทินนาม ชั5นรองสมเด็จพระราชาคณะ

พิมล

คําต้นราชทินนาม

ธรรม

คําลงท้ายราชทินนาม

๖๗

แบบที ๓ ขึ5นต้นด้วยคําว่า พระธรรม มี ๓ ชือคือ
พระธรรมวโรดม
พระธรรม

คํานําหน้าราชทินนามชั5นรองสมเด็จพระราชาคณะ

วร

คําต้นราชทินนาม

อุดม

คําลงท้ายราชทินนาม

พระธรรมปัญญาจารย์
พระธรรม

คํานําหน้าราชทินนามชั5นรองสมเด็จพระราชาคณะ

ปัญญา

คําต้นราชทินนาม

อาจารย์

คําลงท้ายราชทินนาม

พระธรรมปัญญาบดี
พระธรรม

คํานําหน้าราชทินนามชั5นรองสมเด็จพระราชาคณะ

ปัญญา

คําต้นราชทินนาม

บดี

คําลงท้ายราชทินนาม

๓. ชั5นธรรม จะมีคาํ นําหน้าคําราชทินนามว่า พระธรรม ตามด้วยคําราชทินนาม เช่น
พระธรรมเจดีย ์
พระธรรม

คํานําหน้าราชทินนามชั5นธรรม

เจดีย ์

คําลงท้ายราชทินนาม

๔. ชั5นเทพ จะมีคาํ นําหน้าราชทินนามว่า พระเทพและทิพย เช่น
พระเทพมุนี
พระเทพ

คํานําหน้าราชทินนามชั5นเทพ

มุนี

คําลงท้ายราชทินนาม

อนึงราชทินนามของพระราชาคณะชั5นนี5มีคาํ ขึ5นต้นพิเศษ ๓ ชือซึ งจะขึ5นต้นด้วยคําว่าพระ
มงคลตามด้วยชั5นและคําราชทินนาม ด้วยเหตุวา่ ชือทั5งสามนี5 เป็ นราชทินนามของพระราชาคณะชั5น
เทพทีเป็ นฝ่ ายวิปัสสนาธุ ระและมีพดั ยศประจําตําแหน่ งเป็ นสี ขาวล้วน นอกนั5นแม้เป็ นพระราชา
คณะฝ่ ายวิปัสสนาก็ไม่ได้มีคาํ ขึ5นต้นพิเศษเช่ นนี5 ราชทินนามทั5งสามชือนี5 จะเรี ยงคําต้นราชทินนาม

๖๘

ว่า มงคล ไว้ก่อนแล้วตามด้วยคํานําหน้าราชทินนามระบุช5 นั ซึ งต่างจากราชทินนามปกติทวไปที
ั
วาง
คํานําหน้าแล้วตามด้วยคําต้น๔๒ ดังต่อไปนี5
พระมงคลทิพยมุนี
พระมงคล

คําต้นราชทินนาม (เฉพาะฝ่ ายวิปัสสนา)

ทิพย

คํานําหน้าราชทินนามชั5นเทพ แต่เรี ยงไว้อนั ดับทีสอง

มุนี

คําลงท้ายราชทินนาม

พระมงคลเทพมุนี
พระมงคล

คําต้นราชทินนาม (เฉพาะฝ่ ายวิปัสสนา)

เทพ

คํานําหน้าราชทินนามชั5นเทพ แต่เรี ยงไว้อนั ดับทีสอง

มุนี

คําลงท้ายราชทินนาม

พระมงคลเทพโมลี
พระมงคล

คําต้นราชทินนาม (เฉพาะฝ่ ายวิปัสสนา)

เทพ

คํานําหน้าราชทินนามชั5นเทพ แต่เรี ยงไว้อนั ดับทีสอง

โมลี

คําลงท้ายราชทินนาม

๕. ชั5นราชจะมีคาํ นําหน้าราชทินนามว่า พระราช เช่น
พระราชรัตนกวี
พระราช

คํานําหน้าราชทินนามชั5นราช

รัตน

คําต้นราชทินนาม

กวี

คําลงท้ายราชทินนาม

สําหรับชั5นนี5มีราชทินนามพิเศษชือหนึงคือ พระมงคลราชมุนี เป็ นราชทินนามพิเศษสําหรับ
พระราชาคณะชั5นราชฝ่ ายวิปัสนาธุระ เช่นเดียวกับชั5นเทพทีกล่าวมาแล้ว

๔๒

พระราชาคณะฝ่ ายวิปัสสนาทีขึ5นต้นราชทินนามด้วยคําว่า มงคล มี ๔ ชือ คือพระมงคลทิพยมุนี,พระ

มงคลเทพมุนี,พระมงคลเทพโมลี ๓ ชือนี5เป็ นชั5นเทพ และชั5นราชอีก ๑ ชือคือ พระมงคลราชมุนี นอกจากนั5นถึงจะ
เป็ นพระราชาคณะฝ่ ายวิปัสสนาก็ตามแต่ก็ข5 ึนต้นราชทินนามตามชั5นปกติ

๖๙

พระมงคลราชมุนี
พระมงคล

คําต้นราชทินนาม (เฉพาะฝ่ ายวิปัสสนา)

ราช

คํานําหน้าราชทินนามชั5นราช แต่เรี ยงไว้อนั ดับทีสอง

มุนี

คําลงท้ายราชทินนาม

๖. ชั5นสามัญ จะมีคาํ นําหน้าราชทินนามว่า พระ เช่น
พระโสภณปริ ยตั ิเวที
พระ

คํานําหน้าราชทินนามชั5นสามัญ

โสภณ

คําต้นราชทินนาม

ปริ ยตั ิ

คํากลางราชทินนาม

เวที

คําลงท้ายราชทินนาม

คําต้ นราชทินนาม
หมายถึงคําทีอยูต่ าํ แหน่งต้นคําราชทินนามทีระบุถึงคุณสมบัติต่อจากคํานําหน้าทีบอกชั5น
สมณศักดิH เมือได้วิเคราะห์ดูแล้วคําต้นราชทินนามทีถูกนํามาใช้มากทีสุ ดได้แก่ คําว่า ศรี หรื อสิ ริ
และคําทีถูกใช้มากทีสุ ด ๑๐ คําได้แก่
๑. ศรี หรื อสิ ริ ปรากฏใช้ ๑๑๐ ครั5ง เช่น พระศรี ปริ ยตั ิเวที พระสิ รินนั ทเมธี
๒. ธรรม ปรากฏใช้ ๖๐ ครั5ง เช่น พระธรรมจินดามหามุนี พระธรรมกิติ
๓. วิสุทธหรื อวิสุทธิ ปรากฏใช้ ๕๕ ครั5ง เช่น พระวิสุทธิธีรพงษ์ พระวิสุทธาจารคุณ
๔. ปริ ยตั ิ ปรากฏใช้ ๔๙ ครั5ง เช่น พระเทพปริ ยตั ิ พระราชปริ ยตั ิเมธี
๕. ญาณ ปรากฏใช้ ๔๘ ครั5ง เช่น สมเด็จพระญาณสังวร พระญาณเวที
๖. มงคล ปรากฏใช้ ๔๖ ครั5ง เช่น พระมงคลโมลี พระมงคลรัตนมุนี
๗. รัตน ปรากฏใช้ ๓๔ ครั5ง เช่น พระรัตนโมลี พระเทพรัตนสุ ธี
๘. สิ ทธหรื อสิ ทธิ ปรากฏใช้ ๓๔ ครั5ง พระธรรมสิ ทธินายก พระสิ ทธิการโกศล
๙. โสภณหรื อโศภณ ปรากฏใช้ ๓๓ ครั5ง เช่น พระโสภณปริ ยตั ิเวที พระโสภณธรรมวงศ์
๑๐. เมธาหรื อเมธี ปรากฏใช้ ๓๒ ครั5ง เช่น พระเมธีวราลงกรณ์ พระเมธาธรรมรส

๗๐

คํากลางราชทินนาม
หมายถึงคําทีอยู่ตาํ แหน่ งกลางระหว่างคําต้นและคําลงท้ายราชทินนาม คําทีถูกใช้บ่อย
ทีสุ ดได้แก่ คําว่า ธรรม ลําดับคํากลางทีใช้มากทีสุ ด ๑๐ คํา ได้แก่
๑. ธรรม ปรากฏใช้ ๑๑๔ ครั5ง เช่น พระสิ ริธรรมมุนี พระสุ ขมุ ธรรมาจารย์
๒. ญาณ ปรากฏใช้ ๔๔ ครั5ง เช่น พระสิ ทธิญาณมุนี พระสุ ธีญาณวิเทศ
๓. วร ปรากฏใช้ ๔๑ ครั5ง เช่น พระราชสิ งหวรมุนี พระกิตติวรประสาธน์
๔. สาร ปรากฏใช้ ๔๐ ครั5ง เช่น พระกิตติสารกวี พระเขมสารโศภณ
๕. คุณ ปรากฏใช้ ๒๔ ครั5ง เช่น พระราชอริ ยคุณาธาร พระปิ ฏกคุณาภรณ์
๖. วิสุทธหรื อวิสุทธิ ปรากฏใช้ ๒๑ ครั5ง เช่น พระปัญญาวิสุทธิคุณ พระศีลวิสุทธาจารย์
๗. ศีลหรื อสี ล ปรากฏใช้ ๒๐ ครั5ง เช่น พระเกษตรศีลจารย์ พระวิบูลสี ลาภรณ์
๘. กิจ ปรากฏใช้ ๒๐ ครั5ง เช่น พระฐาปนกิจโกศล พระปริ ยตั ิกิจโกศล
๙. รัตน ปรากฏใช้ ๑๗ ครั5ง เช่น พระมงคลรัตนวัตรกวี พระเมธีรัตโนบล
๑๐. มงคล๔๓ ปรากฏใช้ ๑๖ ครั5ง เช่น พระราชรัชชมงคลเมธี พระรัตนมงคลวิสุทธิH
คําลงท้ายราชทินนาม
หมายถึงคําทีอยูต่ าํ แหน่งท้ายสุ ดของราชทินนาม ซึงคําลงท้ายนี5จะปรากฏมีทุกชือราชทินนาม คําทีถูกใช้มากทีสุ ดคือ คําว่า มุนี และชือทีใช้มาก ๑๐ อันดับคือ
๑. มุนี ปรากฏใช้ ๑๗๗ ครั5ง เช่น พระพรหมมุนี พระราชรัตนมุนี
๒. อาจารย์ ปรากฏใช้ ๑๕๗ ครั5ง เช่น สมเด็จพระมหาธีราจารย์ พระสุ เมธาจารย์
๓. อาภรณ์ ปรากฏใช้ ๙๘ ครั5ง เช่น พระธรรมคุณาภรณ์ พระวิจิตรคุณาภรณ์
๔. คุณ ปรากฏใช้ ๘๑ ครั5ง เช่น พระเทพกิตติปัญญาคุณ พระประสิ ทธิโรจนคุณ
๕. โสภณหรื อโศภณ ปรากฏใช้ ๖๔ ครั5ง เช่น พระสาสนโสภณ พระราชกิตติโสภณ
๖. เมธี ปรากฏใช้ ๖๒ ครั5ง เช่น พระธรรมวรเมธี พระราชเมธี
๗. โมลี ปรากฏใช้ ๕๔ ครั5ง เช่น พระพรหมโมลี พระเทพโมลี
๘. เวที ปรากฏใช้ ๔๕ ครั5ง เช่น พระธรรมปริ ยตั ิเวที พระศรี พฒั น์ธรรมวาที
๔๓

สําหรับราชทินนามฝ่ ายวิปัสนาเท่านั5น

๗๑

๙. กวี ปรากฏใช้ ๓๓ ครั5ง เช่น พระราชรัตนกวี พระสรภาณกวี
๑๐. โกศล ปรากฏใช้ ๓๑ ครั5ง เช่น พระเทพโกศล พระปิ ฏกโกศล
การสร้ างคํา
การนําหน่ วยคํามาประกอบกันเป็ นราชทินนามหรื อทีเรี ยกว่า การสร้างคํานั5น พบว่า ใน
ราชทินนามของพระราชาคณะในสมัยกรุ ง รัตนโกสิ นทร์ มี การสร้ า งคําในหลายรู ปแบบทีเดี ย ว
โดยมากแล้วนําหลักไวยากรณ์ของภาษาบาลีสันสกฤตมาเป็ นหลักในการสร้างคํา ได้แก่นาํ วิธีการ
สร้างคําทีใช้ในภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้ เช่น การใช้คาํ สมาส คําสนธิ มาช่วยในการประพันธ์ราช
ทินนามและมีการนําศัพท์มาประกอบเป็ นราชทินนามซึงศัพท์น5 นั มีท5 งั คําอุปสรรค คํา นิบาต โดยมี
การเพิมหรื อลดคําให้มีความหลากหลาย ซึงการสร้างมี ๔ ประเภท ดังนี5
๑. คําสมาส
๒. คําสนธิ
๓. คําสมาสและสนธิ
๔. การเพิมหรื อลดคํา
คําสมาส
คือ วิธีการย่อบทต่าง ๆตั5งแต่ ๒ บทขึ5นไปให้รวมเป็ นบทเดียวกัน ๔๔ อธิ บายว่า คําทีเกิ ด
จากการนําคําในภาษาบาลีและสันสกฤตมารวมเข้าด้วยกัน เพือทําให้เกิดคําใหม่ ทีมีความหมายใหม่
โดยยังมีเค้าของความหมายเดิมอยู่ การสร้างของคําราชทินนามนี5 นอกจากภาษาและการใช้ศพั ท์ทีได้
กล่าวมาแล้วนั5น ยังปรากฏมีการใช้คาํ สมาสเป็ นตัวเชื อมตัวประกอบให้เกิ ดคําราชทินนาม ตั5งราช
ทิ น นามให้ ย าวได้ สั5 นได้ โดยใช้ค าํ สมาสประกอบกัน เข้า โดยนํา คํา ที ต้อ งการมาต่ อ กัน ให้ มี
ความหมายตามที ต้อ งการ ซึ งการต่ อ คํา สมาสในราชทิ น นามของพระราชาคณะแห่ ง กรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ น5 ี ปรากฏว่ามีการต่อชั5นเดียวหรื อหลายชั5นก็ได้ การต่อครั5งเดียวเรี ยกว่าหนึงชั5น การ
ต่อสองครั5งเรี ยกว่าสองชั5นเป็ นต้น หรื อสมาสกันหนึงครั5งเรี ยกเป็ นหนึงชั5น สมาสกันหลายครั5งเรี ยก
เป็ นหลายชั5น ดังมีตวั อย่างต่อไปนี5
สมาสชั5นเดียว ประกอบด้วยคําบอกชั5นและคําบอกคุณสมบัติหนึงศัพท์
พระพรหม+โมลี
พระพรหมโมลี
๔๔

เรื องเดียวกัน, ๓๐๖.

๗๒

พระธรรม+กวี
พระธรรม+เจดีย ์
พระเทพ+โกศล
พระเทพ+ดิลก

พระธรรมกวี
พระธรรมเจดีย ์
พระเทพโกศล
พระเทพดิลก

สมาสสองชั5น ประกอบด้วยคําบอกชั5นและคําบอกคุณสมบัติสองศัพท์
สมเด็จพระ+ญาณ+สังวร
สมเด็จพระญาณสังวร
พระพรหม+วชิร+ญาณ
พระพรหมวชิรญาณ
พระธรรม+กิตติ+วงศ์
พระธรรมกิตติวงศ์
พระเทพ+สิ ทธิ+นายก
พระเทพสิ ทธินายก
พระราช+วิมล+เมธี
พระราชวิมลเมธี
พระ+มงคล+วัฒน์
พระมงคลวัฒน์
สมาสสามชั5น ประกอบด้วยคําบอกชั5นและคําบอกคุณสมบัติสามศัพท์
สมเด็จพระ+พุทธ+ชิน+วงศ์
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
พระ+อุดม+ญาณ+โมลี
พระอุดมญาณโมลี
พระธรรม+สิ ริ+สาร+เวที
พระธรรมสิ ริสารเวที
พระเทพ+สิ ทธิ+ญาณ+รังษี
พระเทพสิ ทธิญาณรังสี
พระราช+วิสุทธิ+ธรรม+รังษี พระราชวิสุทธิธรรมรังสี
พระ+มุนี+สาร+โสภณ
พระมุนีสารโสภณ
สมาสสี ชั5น ประกอบด้วยคําบอกชั5นและคําบอกคุณสมบัติสีศัพท์
พระธรรม+ธีร+ราช+มหา+มุนี
พระธรรมธีรราชมหามุนี
พระ+คัมภีร+ปรี ชา+ญาณ+เถร
พระคัมภีรปรี ชาญาณเถร
สมาสห้าชั5น ประกอบด้วยคําบอกชั5นและคําบอกคุณสมบัติหา้ ศัพท์
พระ+เขม+ทัสสี +ชลธี+สมาน+คุณ
พระเขมทัสสี ชลธีสมานคุณ

๗๓

คําสนธิ
คือการต่อคําตั5งแต่สองคําขึ5นไปให้ต่อเนืองเป็ นคําเดียวกัน โดยมีการเปลียนแปลงรู ปสระ
ในระหว่างคําหรื อเพิมพยัญชนะแทรกลงในระหว่างคําเพือให้คาํ ทีจะนํามาต่อกันนั5นเชื อมกันได้
สนิท๔๕ การใช้สนธิ น5 ี เป็ นการนําศัพท์ทีต้องการมาเชือมกันให้เป็ นศัพท์เดียวกัน อาจจะต่อชั5นเดียว
หรื อหลายชั5นก็ได้ ซึ งสนธิ ทีนํามาใช้ในราชทินนามของพระราชาคณะในกรุ งรัตนโกสิ นทร์ น5 ี มี
ดังนี5คือ
๑. สระสนธิ คือการนําคําทีลงท้ายด้วยสระไปสนธิ กบั คําทีขึ5นค้นด้วยสระ ซึ งเมือสนธิ
แล้วจะมีการเปลียนแปลงรู ปสระตามกฏเกณฑ์ดงั นี5
ก. ตัดสระพยางค์ทา้ ยคําหน้า แล้วใช้สระพยางค์หน้าคําหลัง เช่น
สมเด็จพระ+พุฒ+อาจารย์
สมเด็จพระพุฒาจารย์
(ตัดสระ อะ ที พุฒ พยางค์ทา้ ยคําหน้าสนธิ กบั อาจารย์ ใช้สระ อา พยางค์หน้าคําหลังเป็ น
พุฒาจารย์)
พระธรรม+คุณ+อาภรณ์
พระธรรมคุณาภรณ์
(ตัด อะที คุณ พยางค์ทา้ ยคําหน้า สนธิ กบั อาภรณ์ แล้วใช้สระพยางค์หน้าคําหลังเป็ น คุณา
ภรณ์)
ข. ตัดสระพยางค์ทา้ ยคําหน้าและใช้สระพยางค์ตน้ ของคําหลังโดยเปลียนสระพยางค์ตน้
ของคําหลัง
อะ เป็ น อา
เช่น พระสุ เมธ +อธิบดี
พระสุ เมธาธิบดี
(ตัดสระ อะ ที สุ เมธ พยางค์ทา้ ยคําหน้าสนธิ กบั อธิ บดี เปลียน สระ อะ พยางค์หน้าคําหลัง
ให้เป็ น อา เป็ น สุ เมธาธิบดี)
อุ เป็ น อู
เช่น พระอุบาลี+คุณ+อุปม+อาจารย์
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(ตัดสระ อะ ที คุณ พยางค์ทา้ ยคําหน้าสนธิ กบั อุปม เปลียน สระ อุ พยางค์หน้าคําหลังให้
เป็ น อู เป็ น คุณูปม)
อุ เป็ น โอ
เช่น พระธรรม+วร+อุดม
พระธรรมวโรดม
(ตัดสระ อะ ที วร พยางค์ทา้ ยคําหน้าสนธิกบั อุดม เปลียน สระ อุ พยางค์หน้าคําหลังให้เป็ น
โอ เป็ น วโรดม)
ค. เปลียนสระพยางค์ทา้ ยของคําหน้าเป็ นพยัญชนะ คือ
อิ เป็ น ย
เช่น พระราชปริ ยตั ิ+อาทร
พระราชปริ ยตั ยาทร

๔๕
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(เปลียนสระ อิ ที ปริ ยตั ิ พยางค์ทา้ ยคําหน้า เปลียน สระ อิ เป็ น ย สนธิ กบั อาทร พยางค์หน้า
คําหลังให้เป็ น ปริ ยตั ยาทร เวลาออกเสี ยงให้ออกเสี ยงควบกัน)
๒. พยัญชนะสนธิ คือการเชื อมคําด้วยพยัญชนะเป็ นการเชื อมเสี ยงพยัญชนะในพยางค์
ท้ายของคําแรกกับเสี ยงพยัญชนะหรื อสระในพยางค์แรกของคําหลัง จากการศึกษาราชทินนามของ
พระราชาคณะในกรุ งรัตนโกสิ นทร์มีพยัญชนะสนธิดงั นี5
ก. โลโป คือลบพยางค์สุดท้ายของคําหน้าทิ5ง เช่น
พระ+ศรี +สัจจ+ญาณ+มุนี
พระศรี สัจญาณมุนี (ลบ จ ออกตัวหนึงแต่ยงั คง
ออกเสี ยงอยู)่
พระ+รัชช+มงคล+นายก
พระรัชมงคลนายก(ลบ ช ออกตัวหนึงยังคงออก
เสี ยงอยู)่
ข. อาคโม คือ การลงอักษรใหม่ทีเป็ นพยัญชนะ พยัญชนะอาคมเหล่านี5 ต้องมีสระอยู่
เบื5องหลัง จึงลงอาคมได้ เช่น
พระ+ชล+อุปม+คุณ
พระชลโธปมคุณ (เพิม ธ ลงไป)
พระ+นิ+อันตร+ญาณ+มุนี
พระนิรันตรญาณมุนี (เพิม ร ลงไป)
๓. นฤคหิ ตสนธิ คือ การเชื อมคําด้วยนฤคหิ ต เป็ นการเชื อมเมือพยางค์หลังของคําแรก
เป็ น นฤคหิตแล้วให้เปลียนนฤคหิต เป็ น ง หรื อ น เช่น
เปลียนนฤคหิต เป็ น ง
พระ+สํ+วร+กิจ+โกศล
พระสังวรกิจโกศล (เปลียน สํ เป็ น สัง)
เปลียนนฤคหิต เป็ น น
พระราช+สํ+ทัศก+อาจารย์
พระราชสันทัศกาจารย์ (เปลียน สํ เป็ น สัน)
คําสมาสและสนธิ
เมือมีการนําสมาสและสนธิมาใช้ประกอบเป็ นราชทินนามแต่ละชือแล้วนั5น ยังปรากฏว่ามี
การนําสมาสและสนธิ มาใช้ปนกันในราชทินนามชือเดียวกัน ซึ งใช้วิธีการของสมาสมาต่อกันแล้ว
ใช้วธิ ีการของสนธิเข้ามาเชือต่ออีกทอดหนึง ดังตัวอย่างต่อไปนี5
พระ+ธรรม+จารี +มุนี+วงศ+อาจารย์
พระธรรมจารี มุนีวงศาจารย์
พระ+ธรรม+จารี +มุนี+วงศ เป็ นสมาส วงศ+อาจารย์ เป็ น สนธิ
พระ+มหา+พนม+นคร+คณ+อาจารย์
พระมหาพนมนครคณาจารย์
พระ+มหา+พนม+นคร+คณ เป็ นสมาส คณ+อาจารย์ เป็ นสนธิ

๗๕

การเพิม หรือลดคํา
การเพิมหรื อลดคํา ได้แก่ การตัดบางหน่วยคําออกหรื อเพิมหน่วยคําใหม่เข้าไป เช่น
พระราชพันธุประพัทธ เป็ น พระราชพงศ์ประฏิพทั ธ
พระภาวนาวิมล เป็ น พระภาวนาวิมลเถร
พระสุ วรรณวิมล เป็ น พระสุ วรรณวิมลศีล
การประกอบศัพท์
ในการทีจะนําศัพท์แต่ละศัพท์มาประกอบเป็ นราชทินนามชื อหนึ งนั5นไม่สามารถทําได้
ง่าย ๆ ด้วยราชทินนามอันเป็ นของเนื องด้วยพระมหากษัตริ ยจ์ ึงจําเป็ นทีจะต้องใช้ความพิถีพีถนั
ละเอียดรอบคอบเป็ นอย่างมากให้สมพระเกียรติของพระองค์ผจู้ ะพระราชทาน ด้วยว่าปั จจุบนั ผูค้ ิด
ราชทินนามเป็ นพระสงฆ์ส่วนใหญ่และพระราชา-คณะก็มีจาํ วนมากขึ5น ราชทินนามทีจะตั5งถวาย
อาจจะซํ5า กันได้ แต่ถึง กระนั5นราชทินนามก็ไ ม่มี การซํ5ากันเลยแม้แต่ชื อเดี ย ว หากจะมีซ5 ําก็ ซ5 ํา ที
ความหมายแต่ ไ ม่ ป รากฏว่ า มี ก ารซํ5า ชื อ การนํา ศัพ ท์ม าประกอบเป็ นราชทิ น นามนี5 มี ล ัก ษณะ
ดังต่อไปนี5
๑. การประกอบอุปสรรคกับศัพท์
๒. การประกอบนิบาตกับศัพท์
๓. การประกอบสังขยากับศัพท์
๔. การประกอบศัพท์กบั ศัพท์
การประกอบอุปสรรคกับศัพท์
อุปสรรค คือ คําสําหรับใช้เติมข้างหน้านามและกริ ยา ให้มีความหมายแปลกไปจากเดิม
คล้ายกับคําวิเศษณ์ในภาษาไทย แต่ต่างกันทีคําวิเศษณ์จดั เป็ นคําชนิดหนึงต่างหาก ส่ วนอุปสรรคเมือ
นําหน้านามหรื อกริ ยาแล้วต้องเป็ นคําเดี ยวกับนามหรื อกริ ยานั5น เพราะตามปกติจะใช้ตามลําพัง
ไม่ได้ ๔๖การนําอุปสรรคมาใช้ในราชทินนามเพือให้คาํ นั5นมีความหมายพิเศษมากขึ5น มีความหมายที
ขยายกว้างออกไปหรื อกลับความหมายของคํานั5น ๆ ให้มีความหมายตรงกันข้ามกับคําเดิม โดยเรี ยง
ไว้หน้าศัพ ท์นามหรื อศัพ ท์กริ ย า ทํา ให้ราชทิ นนามมี ความหมายหลากหลายแปลกออกไปหรื อ
กระชับ มากขึ5 น คํา อุ ป สรรคที นํา มาเป็ นส่ วนประกอบในราชทิ นนามทั5ง หมด ๑๕ คํา มี ตวั อย่า ง
ดังต่อไปนี5
๔๖
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ตารางที ๕ ตัวอย่างการประกอบอุปสรรคกับศัพท์
อุปสรรค
(ความหมาย)
อติ
(ยิง, เกิน, ล่วง)
อธิ
(ยิง,ใหญ่)

อนุ
(น้อย , ตาม)

ศัพท์

ความหมาย

ราชทินนาม

อดิสัย (อติ+สัย)

ประเสริ ฐ

พระอดิสัยคุณาธาร

อธิบดี (อธิ+บดี)

ผูเ้ ป็ นใหญ่

พระสุ ธรรมาธิบดี

อธิกร (อธิ+กร)

ผูท้ าํ หน้าที

พระทักษิณคณาธิกร

อธิคุณ (อธิ+คุณ)

มีคุณมาก

พระไพโรจน์นราธิคุณ

อธิมุต (อธิ+มุต)

ผูม้ ุ่งหมาย

พระธรรมาธิมุตมุนี

อนุการี (อนุ+การี )

ผูท้ าํ ตาม

พระธรรมกิจจานุการี

อนุกิจ (อนุ+กิจ)

ทําตามกิจ

พระพิศาลคณานุกิจ

อนุกลู (อนุ+กูล)

อนุเคราะห์

พระปริ ยตั ิวรานุกลู

อนุชิต (อนุ+ชิต)

ชนะตาม

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

อนุพทั ธ (อนุ+พัทธ)

เกียวเนือง

พระราชานุพทั ธมุนี

อนุยตุ ต์ (อนุ+ยุตต์)

ขวนขวาย

พระธรรมวินยานุยตุ ต์

อนุรักษ์ (อนุ+รักษ์)

ตามรักษา

พระปริ ยตั ิยานุรักษ์

อนุวงษ (อนุ+วงษ)

สื บชื5อสาย

พระสังวรานุวงษเถร

อนุวตั ร (อนุ+วัตร)

ประพฤติตาม

พระสุ ธีธรรมานุวตั ร

อนุวธุ (อนุ+วุธ)

ตามอาวุธ

พระวิมลธรรมานุวธุ

อนุศาสก์ (อนุ+ศาสก์)

ผูต้ ามสอน

พระพิศาลธรรมานุศาสก์

อนุศาสน์ (อนุ+ศาสน์)

การพรําสอน

พระจุลคณานุศาสน์

อนุศิษฏ์ (อนุ+ศิษฎ์)

การสังสอน

พระมหาคณานุศิษฏ์

อนุสารี (อนุ+สารี )

ระลึกตาม

พระธรรมานุสารี

๗๗

ตารางที ๕ (ต่อ)
อุปสรรค
(ความหมาย)

ศัพท์

ความหมาย

อภิบาล (อภิ+บาล)

บํารุ งรักษา

อภิมณฑ์ (อภิ+มณฑ์)
อภิ
(ยิง, ใหญ่)

อา
(ทัว, ยิง)

ราชทินนาม
พระอัมพวันเจติยาภิบาล

ประดับตกแต่ง พระปัญญาภิมณฑ์มุนี

อภิมุข(อภิ+มุข)

หัวหน้า

พระเขมาภิมุขธรรม

อภิรมย์ (อภิ+รมย์)

ยินดียงิ

พระสุ นทรรัตนาภิรมย์

อภิรักขิต (อภิ+รักขิต)

รักษายิง

พระอมราภิรักขิต

อภิรักษ์ (อภิ+รักษ์)

ป้ องกันรักษา

พระอุดรคณาภิรักษ์

อภิวฒั น์ (อภิ+รักษ์)

เจริ ญรุ่ งเรื อง

พระจิรธรรมาภิวฒั น์

อากร (อา+กร)

บ่อเกิด

พระจินดากรมุนี

อาคม (อา+คม)

การมา

พระปัญญาคมมุนี

อาจริ ย (อา+จริ ย)

ผูส้ งสอน
ั

พระคุณาจริ ยวัตร

อาจาร (อา+จาร)

ประพฤติ

พระคุณาจารวัตร

อาจารย์ (อา+จารย์)

ผูส้ งสอน
ั

พระญาณทีปาจารย์

อาทร (อา+ทร)

เอื5อเฟื5 อ

พระพิพิธพัฒนาทร

อาธาร (อา+ธร)

ทีรองรับ

พระอาจารคุณาธาร

อานันท์ (อา+นันท์)

ยินดี

พระเมธีธรรมานันท์

อาภรณ์ (อา+ภรณ์)

เครื องประดับ พระจินดารัตนาภรณ์

อารักษ์ (อา+รักษ์)

ดูแล

พระพุทธไสยารักษ์

อาราม (อา+ราม)

ยินดี

พระเขมารามมุนี

อาลัย (อา+ลัย)

ทีอยู่

พระสุ ทธิพงษ์คณาลัย

อาหาร (อา+หาร)

นําไป

พระมุกดาหารโมลี
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ตารางที ๕ (ต่อ)
อุปสรรค
(ความหมาย)

ศัพท์

ความหมาย

อุ
(ขึ5น, นอก)

อุดม (อุ+ตม)

สู งสุ ด

พระอุดมปิ ฎก

อุทยั (อุ+ทัย)

การขึ5น

พระอุทยั ธรรมานุวตั ร

อุป
(เข้าไป, ใกล้)

อุปกิต (อุป+กิต)

ตามกระทํา

พระอุปกิตธรรมสาร

อุปม (อุป+ม)

เปรี ยบเทียบ

พระจันทูปมญาณโสภณ

นิกร (นิ+กร)

หมู่

พระนิกรมุนี

นิกรม (นิ+กรม)

ไม่มีทุกข์

พระนิกรมมุนี

นิทาน (นิ+ทาน)

มูลเหตุ

พระนิทานโพธิวฒั น์

นิเทศ (นิ+เทศ)

แสดง

พระนิเทศศาสนคุณ

นิเทศก์ (นิ+นิเทศก์)

ผูแ้ สดง

พระศรี ธรรมนิเทศก์

นิพนั ธ์ (นิ+พันธ์)

แต่งขึ5น

พระนิพนั ธ์ธรรมาจารย์

นิภา (นิ+ภา)

แสงสว่าง

พระนิภากรโศภณ

นิรันตร (นิ+ร+อันตร)

ติดต่อกัน

พระนิรันตรญาณมุนี

นิโรธ (นิ+โรธ)

ความดับ

พระนิโรธรังสี

นิวตั ิ (นิ+วัติ)

กลับ

ปกาศิต (ป+กาสิ ต)

ประกาศ

นิ
(เข้า,ลง,ไม่มี,ออก )

ปฎิภาณ (ปฏิ+ภาณ)
ป,ปร
(ทัว, ข้างหน้า,
ก่อน, ออก)

ราชทินนาม

พระวินยานิวตั ิคุณ
พระปกาศิตพุทธศาสน์

ฉลาดในการพูด พระปฏิภาณพังงารัฐ

ปฎิเวท (ปฎิ+เวท)

แทงตลอด

พระปฏิเวทวิศิษฏ์

ประกาศ (ป+กาศ)

แจ้งให้ทราบ

พระพุทธพจนประกาศ

ประชา (ป+ชา)

หมู่คน

พระไพศาลประชานารถ

ประฏิพทั ธ (ปฎิ+พัทธ)

ผูกพันธ์

พระราชพงศ์ประฏิพทั ธ

๗๙

ตารางที ๕ (ต่อ)
อุปสรรค
(ความหมาย)

ป,ปร
(ทัว, ข้างหน้า,
ก่อน, ออก)

ปรา
(กลับความ)

ศัพท์

ความหมาย

ประนาท (ป+นาท)

เสี ยงบันลือ

พระเมธีธรรมประนาท

ประนาท (ป+นาท)

เสี ยงบันลือ

พระเมธีธรรมประนาท

ประพัทธ (ป+พัทธ์)

ผูกพันธ์

พระราชพันธุประพัทธ

ประภัสสร (ป+ภัสสร)

ผ่องใส

พระประภัสสรมุนี

ประภากร (ป+ภา+
อากร)

พระอาทิตย์

พระประภากรบวรสุ ทธิวงศ์

ประสาท (ป+สาท)

เลือมใส ยินดี

พระประสาทศีลคุณ

ประสาธน์ (ป+สาธน์)

เครื องประดับ พระกิตติวรประสาธน์

ประสิ ทธิ (ป+สิ ทธิ)

ความสําเร็ จ

ปหังษน (ป+หังษน)

เบิกบาน

พระธรรมปหังษนาจารย์

ปรากรม (ปรา+กรม)

ไม่มีทุกข์

พระปรากรมมุนี

บริ สุทธิ (ปริ +สุ ทธิ)
ปริ
(รอบ)

วิ
(วิเศษ, แจ้ง, ต่าง)

ราชทินนาม

พระประสิ ทธิวริ ิ ยคุณ

สะอาด หมดจด พระบริ สุทธิศีลาจาร

บริ หาร (ปริ +หาร)

การนําไป

พระบริ หารบรมธาตุ

ปริ ยตั ิ (ปริ +ยัติ)

การศึกษา

พระปริ ยตั ิเมธี

ปรี ชา (ปริ +ชา)

รอบรู้

พระปรี ชานวกิจ

พยากรณ์ (วิ+อากรณ์)

ทํานาย

พระพุทธพยากรณ์ แปลงวิ
เป็ น พย

พิพิธ (วิ+วิธ)

หลายอย่าง

พระพิพิธพัฒนาทร

พิศาล (วิ+ศาล)

กว้างขวาง

พระพิศาลกิจจาภรณ์

วิกรม (วิ+กรม)

ไร้ทุกข์

พระเกศีวกิ รม

๘๐

ตารางที ๕ (ต่อ)
อุปสรรค
(ความหมาย)

วิ
(วิเศษ, แจ้ง, ต่าง)

ศัพท์

ความหมาย

ราชทินนาม

วิจารณ์ (วิ+จารณ์)

ค้นคว้า

พระวิจารณ์วฒ
ุ ิคุณ

วิจารณ์ (วิ+จารณ์)

ค้นคว้า

พระวิจารณ์วฒ
ุ ิคุณ

วิจิตร (วิ+จิตร)

งดงาม

พระวิจิตรคุณาภรณ์

วิชยั (วิ+ชัย)

ชนะ

พระโพธิญาณวิชยั

วิชา (วิ+ชา)

ความรู้

พระอุดมวิชาญาณเถร

วิชิต (วิ+ชิต)

ดินแดน

พระวิชิตธรรมาจารย์

วิทิต (วิ+ทิต)

มีชือเสี ยง

พระวิทิตธรรมภาณ

วิเทศ (วิ+เทศ)

ต่างประเทศ

พระวิเทศธรรมกวี

วิธาน (วิ+ธาน)

จัดแจง

วินยั (วิ+นัย)

การแนะนํา

พระเมธาวินยั รส

วิบูล (วิ+บูล)

เต็มที

พระเมธีปริ ยตั ิวบิ ูล

วิภชั (วิ+ภัช)

การแบ่ง

พระโกศลธรรมวิภชั

วิมล (วิ+มล)

ไม่มีมลทิน

วิมุติ (วิ+มุติ)

หลุดพ้น

พระบวรวิมุติ

วิรัต (วิ+รัต)

ไม่ยนิ ดี

พระธรรมวิรัตสุ นทร

วิโรจน์ (วิ+โรจน์)

รุ่ งเรื อง

พระธรรมวิโรจน์

วิลาศ (วิ+ลาศ)

กรี ดกราย

พระญาณวิลาศ

วิวฒั น์ (วิ+วัฒน์)

ความเจริ ญ

พระพุทธิวงศ์ววิ ฒั น์

วิศิษฏ์ (วิ+ศิษฎ์)

ดียงิ

พระญาณวิศิษฏ์

วิเศษ (วิ+เศษ)

ดี

พระญาณวิเศษ

พระปริ ยตั ิวธิ านโกศล

พระกิตติวมิ ลเมธี

๘๑

ตารางที ๕ (ต่อ)
อุปสรรค
(ความหมาย)

วิ
(วิเศษ, แจ้ง, ต่าง)

สํ
(พร้อม, ดี)

ศัพท์

ความหมาย

ราชทินนาม

วิสาร (วิ+สาร)

มีแก่นสาร

พระปัญญาวิสารเถร

วิสารทะ (วิ+สารทะ)

แกล้วกล้า

พระธรรมวิสารทะ

วิสุต (วิ+สุ ต)

มีชือเสี ยง

พระมงคลวิสุต

วิสุทธิ (วิ+สุ ทธิ)

หมดจด

พระญาณวิสุทธิเถร

วิหารี (วิ+หารี )

อาศัยอยู่

พระธรรมวิหารี เถร

สมโพธิ (สํ+โพธิ)

ความรู้

พระญาณสมโพธิ

สมาจาร (สํ+อาจาร)

ประพฤติดี

พระมงคลสมาจาร

สมาน (สํ+อาน)

เสมอกัน

พระเขมทัสสี ชลธีสมานคุณ

สังวร (สํ+วร)

สํารวม

พระสังวรโกวิท

สันทัศก (สํ+ทัศก)

สุ
(ดี, งาม, ง่าย)

มองการณ์ไกล พระราชสันทัศกาจารย์

สุ ชยั (สุ +ชัย)

ชนะดี

พระสุ ชยั มุนี

สุ ทสั สน (สุ +ทัสสน)

มองดี

พระศรี สุทสั สนมุนี

สุ ทสั สี (สุ +ทัสสี )

มองดี

พระสุ ทสั สี มุนีวงศ์

สุ เทพ (สุ +เทพ)

ดีเลิศ

พระสุ เทพสิ ทธาจารย์

สุ ธรรม (สุ +ธรรม)

ธรรมงาม

พระสุ ธรรมมุนี

สุ พจน (สุ +พจน)

กล่าวดี

พระสุ พจนมุนี

สุ พรหม (สุ +พรหม)

ประเสริ ฐ

พระสุ พรหมยานเถร

สุ มงคล (สุ +มงคล)

มงคลดี

พระสุ มงคลมุนี

สุ มณฑ์ (สุ +มณฑ์)

ประดับดี

พระสุ มณฑ์ศาสนกิตติH

สุ เมธ (สุ +เมธ)

ปัญญาดี

พระสุ เมธาธิบดี

๘๒

ตารางที ๕ (ต่อ)
อุปสรรค
(ความหมาย)
สุ
(ดี, งาม, ง่าย)

ศัพท์

ความหมาย

ราชทินนาม

สุ เมธี (สุ +เมธี)

ปัญญาดี

สุ วรรณ (สุ +วรรณ)

ผิวดี

สุ วมิ ล (สุ +วิ+มล)

หมดจดดี

พระสุ วมิ ลธรรมาภรณ์

สุ วรี (สุ +วีร)

แกล้วกล้าดี

พระสุ วรี ญาณ

พระสุ เมธีธรรมภาณ
พระสุ วรรณมุนี

การประกอบนิบาตกับศัพท์
นิบาต คือ ศัพท์ประเภทหนึง สําหรับใช้เติมลงข้างหน้า หรื อข้างหลังคําหรื อข้อความเพือ
เน้นความไขความ ยอมความอย่าง ไม่เต็มใจเป็ นต้น เช่ น ก็ดี ก็ตาม หรื อใช้เป็ นคําขึ5นต้นข้อความ
ใหม่ต่อ จากข้อความเดิม เช่น ก็แหละ๔๗ นิบาตเป็ นคําอีกอย่างหนึงทีนํามาประกอบเป็ นราชทินนาม
โดยประกอบนิ บาตเข้ากับศัพท์ เพือให้ได้ความหมายตามทีต้องการและให้ได้ศพั ท์ทีต้องการด้วย
รู ป แบบของการลงนิ บ าตในราชทิ น นามนี5 ได้แ ก่ ก ารใช้เ ติ ม ข้า งหน้า คํา ใช้ส อดลงในระหว่า ง
ข้อความ ต่างจากสมาสทีใช้เติมข้างหน้าคําเท่านั5น ดังมีตวั อย่างราชทินนามดังนี5
ตารางที ๖ ตัวอย่างการประกอบนิบาตกับศัพท์
นิบาต
(ความหมาย)
น (แปลง น เป็ น
อ,อน)
(ไม่)
อลํ
(พอ,อย่า)
๔๗

ศัพท์

ความหมาย

ราชทินนาม

อนันต (อ+อันต)

ไม่มีทีสิ5 นสุ ด

อภัย (อ+ภย)

ไม่กลัว

พระอภัยสารทะ

อมร (อ+มร)

ไม่ตาย

พระอมรเวที

อลงกรณ์ (อลํ+กรณ์)

ประดับ

พระเมธีวราลงกรณ์

พระอนันตสารโสภณ

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒., ๕๘๘.

๘๓

ตารางที ๖ (ต่อ)
อุปสรรค
(ความหมาย)
อลํ
(พอ,อย่า)

ศัพท์

ความหมาย

ราชทินนาม

อลังการ (อลํ+การ)

ประดับ

พระธรรมวราลังการ

การประกอบสั งขยากับศัพท์
ศัพท์อีกประเภทหนึงทีนํามาเป็ นส่ วนประกอบในการแต่งราชทินนามของพระราชาคณะ
นั5นก็คือ คําสังขยา สําหรับบอกจํานวน เป็ นคํานับจํานวนของนาม ซึ งมี ๒ ประเภท คือนับจํานวน
ปกติ เช่ น นับหนึ ง สอง สาม สี ห้า เป็ นต้น กับนับจํานวนเต็มเช่ น ทีหนึ ง ทีสอง ทีสาม เป็ นต้น มี
ตัวอย่างดังนี5
ตารางที ๗ ตัวอย่างการประกอบสังขยากับศัพท์
สังขยา

ความหมาย

ไตร

สาม
(นับปกติ)

ปฐม

ทีหนึง
(นับจํานวนเต็ม)

ราชทินนาม
พระธรรมไตรโลกาจารย์,พระเทพญาณไตรโลกาจารย์,
พระญาณไตรโลก,พระไตรสรณธัช
พระปฐมเจติยาทร, พระปฐมเจติยานุรักษ์, พระปฐมนคราจารย์,
พระปฐมนคราภิรักษ์

การประกอบศัพท์กบั ศัพท์
นอกจากอุ ป สรรคและนิ บ าตที นํา มาเป็ นราชทิ น นามดัง ที กล่ า วมาแล้ว ราชทิ น นาม
โดยมากจะประกอบด้วยศัพท์กบั ศัพท์เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ งเลี ยนแบบวิธีการของสมาสและสนธิ ใน
ภาษาบาลีสันสกฤต ยกตัวอย่างดังนี5 สมเด็จพระพุทธชิ นวงศ์ (พุทธ+ชิ น+วงศ์) พระสาสนโสภณ
(ศาสน+โสภณ) พระสรภาณกวี (สร+ภาณ+กวี) พระสังฆกิจคุณ (สังฆ+กิจ+คุณ) เป็ นต้น

๘๔

การเรียงคํา
การเรี ยงคําในราชทินนามมีท5 งั เข้าหลักไวยากรณ์และไม่เข้าหลักไวยากรณ์ท5 งั ฝ่ ายของไทย
เองหรื อจะเป็ นฝ่ ายไวยากรณ์ภาษาบาลีสันสฤต มีความหลากหลายในรู ปแบบของการตั5งชือมาก ซึ ง
คําทีได้นาํ มาใช้น5 นั เป็ นความอลังการในภาษาอย่างมากดังทีได้กล่าวไว้ต5 งั แต่การใช้ภาษาและการใช้
ศัพท์แล้ว โดยใช้วิธีการของหลักสมาสและสนธิ มาต่อประสมคํากัน ในการศึกษาครั5งนี5ได้ขอ้ สรุ ป
แบบรวมของการเรี ยงคํา ดังต่อไปนี5
๑. นาม + นาม ได้แก่ การเรี ยงนามกับนาม ซึ งจากการศึกษาพบว่ามีการเรี ยงนามกับนาม
หลายชั5นทีเดียวตามจํานวนความยาวและสั5นของราชทินนาม เช่น
(พระพรหม) วชิร(นาม) +ญาณ(นาม)

เป็ น พระพรหมวชิรญาณ

(วชิร – เพชร, ญาณ – ความรู้ = พระสงฆ์ช5 นั พรหมผูม้ ีความรู้ดุจเพชร)
(พระ) สาสน (นาม) +โสภณ (นาม)

เป็ น พระสาสนโสภณ

(สาสน – ศาสนา, โสภณ – ความงาม = พระผูง้ ามในพระศาสนา)
๒. นาม + คุณศัพท์ ได้แก่ การเรี ยงคํานามไว้หน้าคําคุณศัพท์อนั เป็ นตัวขยายนาม เช่น
(พระ) ญาณ(นาม) +วิศิษฏ์(คุณศัพท์)

เป็ น พระญาณวิศิษฏ์

(ญาณ – ความรู้ ,วิศิษฎ์ – อันพิเศษ = พระผูม้ ีความรู้อนั พิเศษ)
(พระ)ปริ ยตั ิ(นาม)+สุ นทร(คุณศัพท์)

เป็ น พระปริ ยตั ิสุนทร

(ปริ ยตั ิ – การศึกษา, สุ นทร – ทีงาม = พระผูท้ ีงามด้วยการศึกษา)
๓. คุณศัพท์ + นาม ได้แก่ การเรี ยงคุณศัพท์ไว้หน้านาม ทําเป็ นตัวขยายคํานาม เช่น
(พระธรรม) วร(คุณศัพท์)+เมธี (นาม)

เป็ น พระธรรมวรเมธี

(วร – ผูป้ ระเสริ ฐ , เมธี – นัก ปราชญ์ = พระสงฆ์ช5 ัน ธรรมผูเ้ ป็ นนัก ปราชญ์อ ัน
ประเสริ ฐ)
(พระ) ภัทร(คุณศัพท์) +มุนี (นาม)

เป็ น พระภัทรมุนี

(ภัทร – ผูด้ ีเลิศ, มุนี – ผูร้ ู้ = พระผูร้ ู้อย่างดีเลิศ)
๔. นาม + กริ ยา ได้แก่ การเรี ยงคํานามไว้หน้ากริ ยา เช่น
(สมเด็จพระ) วัน(นาม)+รัต (กริ ยา)

เป็ น สมเด็จพระวันรัต

(วัน – ป่ า, รัต – ยินดี = พระสงฆ์ช5 นั สมเด็จผูย้ นิ ดีในป่ า)
(พระ) ญาณ(นาม)+รักขิต (กริ ยา)

เป็ น พระญาณรักขิต

๘๕

(ญาณ – ความรู้, รักขิต – รักษา = พระผูม้ ีความรู้อนั รักษาแล้ว)
๕. กริ ยา + นาม ได้แก่ การเรี ยงคํากริ ยาไว้หน้าคํานาม เช่น
(พระ)พินิต(กริ ยา)+พินยั (นาม)

เป็ น พระพินิตพินยั

(พินิต – แนะนําแล้ว, พินยั – ข้อบัญญัติ = พระผูม้ ีขอ้ บัญญัติอนั แนะนําดีแล้ว)
(พระ)วิทิต(กริ ยา)+ธรรม(นาม)+ภาณ (นาม) เป็ น พระวิทิตธรรมภาณ
(วิทิต – แสดงแล้ว , ธรรม – พระธรรม, ภาณ – การกล่าว = พระผูก้ ล่าวพระธรรมอัน
พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้ว)
๖. กริ ยา + คุณศัพท์ ได้แก่ การเรี ยงคํากริ ยาไว้หน้าคําคุณศัพท์ เช่น
(พระ)ปฏิเวท(กริ ยา)+วิศิษฏ์ (คุณศัพท์)

เป็ น พระปฏิเวทวิศิษฏ์

(ปฏิเวท – แทงตลอด, วิศิษฎ์ – อันพิเศษ = พระผูแ้ ทงตลอดแล้วอันพิเศษ)
๗. คุณศัพท์ + กริ ยา ได้แก่ การเรี ยงคําคุณศัพท์ไว้หน้าคํากริ ยา เช่น
(พระ)บวร(คุณ)+วิมุติ (กริ ยา)

เป็ น พระบวรวิมุติ เป็ นต้น

(บวร ประเสริ ฐ, วิมุติ – หลุดพ้นแล้ว = ผูห้ ลุดพ้นแล้วอย่างประเสริ ฐ)

บทที ๔
วิธีการตังราชทินนามของพระราชาคณะ
การศึกษาหลักการการตังราชทินนามของพระราชาคณะในกรุ งรัตนโกสิ นทร์ น ี ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาการใช้ภาษา การสร้างคํา โครงสร้างคํา รู ปแบบการใช้คาํ แล้วยังได้ศึกษาประวัติความเป็ นมา
และรายนามพระสงฆ์ผคู้ รองราชทินนามนันๆ ตามลําดับการสื บราชทินนามด้วย โดยศึกษาเหตุผล
ในคราวตังครังแรกรวมไปถึงเรื4 องราวความเป็ นมาของราชทินนามแต่ละชื4อเป็ นหลักก่อน ด้วยเหตุที4
ราชทินนามแต่ละชื4อนันได้มีการพระราชทานแด่พระสงฆ์ต่อกันมาหลายรู ป การที4จะได้ขอ้ ตกลงว่า
ชื4 อ นี มี เหตุ แห่ ง การตัง อย่า งไรบ้า งจํา ต้อ งศึ ก ษาประวัติข องผูร้ ั บ พระราชทานในคราวแรกว่า มี
คุ ณสมบัติเป็ นเช่ นใด มีคุณธรรม คุ ณสมบัติใ นด้านใด ด้วยเหตุใ ด จึ งได้ต งั ชื4 อราชทินนามนันๆ
ถวาย รวมไปถึงประวัติพระอารามและวัดที4พระสงฆ์รูปนันจําพรรษาอยูข่ ยายออกไปจนถึงภูมิลาํ เนา
สถานที4อยู่ อีกทังปูชนียวัตถุ โบราณสถาน โบราณวัตถุสาํ คัญคู่พระอารามประกอบกันเข้าด้วย จึงได้
ข้อสรุ ปหลักเกณฑ์ในการตังราชทินนามของพระราชาคณะซึ4งได้รวบรวมกันเป็ นหมวดหมู่ไว้
ด้วยเหตุที4ประเทศไทยได้รับอิทธิ พลทางด้านภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมจากประเทศ
อินเดียเป็ นส่ วนมากและด้วยเหตุที4พระมหากษัตริ ยไ์ ทยทุกพระองค์ทรงพระปรี ชาสามารถในศาสตร์
ทุกแขนงสมเป็ นเจ้าเหนื อหัวของประชาราษฎร์ เมื4อจะพระราชทานนามหรื อชื4ออย่างหนึ4งอย่างใด
ย่อมทรงมีพระราชดําริ อย่างดีแล้วจึงพระราชทานไม่ว่าจะเป็ นพระนามของพระราชโอรสพระราช
ธิดาเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ ชื4อสถานที4ต่าง ๆหรื อราชทินนามบรรดาศักดิ<ของข้าราชการราชทิน
นามสมณศักดิ< ของพระสงฆ์ ก็ล้วนแต่มีความไพเราะมีความหมายที4ดี ทําให้ผไู้ ด้รับพระราชทาน
รู้ สึ ก ซาบซึ งในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณล้น พ้นหาที4 สุ ดมิ ไ ด้และยัง ทราบถึ ง พระปรี ช าสามารถของ
พระองค์อีกด้วย เป็ นเหตุให้มีกาํ ลังใจที4สนองพระเดชพระคุณทํากิจการของประเทศให้เจริ ญรุ่ งเรื อง
สื บไปในภายหน้า
ราชทินนามสมณศักดิ< ของพระสงฆ์น ัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่ พระราช
หฤทัยถื อเอาเป็ นพระราชภาระเป็ นประการสํา คัญ ด้วยพระองค์เป็ นพุท ธมามกะทรงมี พระราช
ศรัทธาเลื4อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงทํานุบาํ รุ งเอาพระทัยใส่ พระบวรพุทธศาสนามิได้ขาด เมื4อ
จะพระราชทานสมณศักดิ<แด่พระสงฆ์เพื4อเป็ นกําลังของแผ่นดินในการปกครองประเทศจึงทรงมี
๘๖

๘๗

พระราชดําริ คิดแต่งราชทินนามให้เหมาะสมกับพระสงฆ์ผรู้ ับพระราชทานให้สอดคล้องกับหน้าที4
การงาน คุณสมบัติ คุณธรรม ของพระสงฆ์รูปนันตามพระราชศรัทธาซึ4งมีความหลากหลายในทุก ๆ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้านภาษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และประวัติศาสตร์ อนั งดงามยิ4งของราชทิน
นาม
ส่ วนหลักเกณฑ์การตังชื4อราชทินนามนัน ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวแต่อย่างใด หลักใหญ่
ๆ ในการคิดชื4อราชทินนามถวายพระสงฆ์รูปหนึ4งจะพิจารณาเหตุดว้ ยกัน ๒ ประการ คือ คุณสมบัติ
ส่ วนตัวและคุณสมบัติในส่ วนรวม ซึ4 งแต่ละคุณสมบัติสามารถจําแนกออกไปได้อีก คือ คุณสมบัติ
ส่ วนตัว ได้แก่ พระสงฆ์รูปนันมีวิทยฐานะอันได้แก่ความรู้ความสามารถทังทางโลกและทางธรรม
ด้านทางธรรมเป็ นเปรี ยญชันใดหรื อไม่เป็ น มีความเชียวชาญด้านใดบ้าง เช่น การศึกษา การเทศนา
สั4งสอน การก่อสร้าง การปกครอหรื อคุณสมบัติพิเศษข้ออื4นที4มี อีกประการหนึ4 งด้านจริ ยาวัตรข้อ
ปฎิบตั ิ เป็ นผูเ้ คร่ งพระวินยั เจริ ญสมถวิปัสนากรรมฐาน เป็ นรัตตัญAูรู้ราตรี นาน มีพรรษายุกาลมาก
เป็ นเกจิ อ าจารย์ ดัง นี เป็ นต้น เหล่ า นี เรี ย ก อัต ตหิ ต ประโยชน์ อี ก อย่า งหนึ4 ง ในด้า นที4 อ ยู่อ าศัย
พระสงฆ์รูปนัน อาศัยอยู่ในภูมิสถานที4ใด มีความสําคัญอย่างไร และเคยมีผไู้ ด้รับราชทินนามบ้าง
หรื อไม่ มีชื4อ ฉายา และตระกูลอย่างไร เป็ นลูกศิษย์ของท่านใด ประโยชน์ส่วนตน ส่ วนด้านปรหิ ต
ประโยชน์คือประโยชน์ส่วนรวม เป็ นผูใ้ ห้ความอุปถัมภก์หรื อสงเคราะห์ในสาธารณประโยชน์ดา้ น
ใดบ้าง เช่น ให้การสนับสนุนส่ งเสริ มการศึกษา ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรี ยน หรื อสร้างโรงเรี ยน
โรงพยาบาล สร้างถนน ดังนีเป็ นต้นดังจะได้กล่าวต่อไป
การตังชืออันเนืองด้ วยพระรัตนตรัย
พระบวรพุทธศาสนาอันเป็ นศาสนาเอกของโลก สิ4 งสามประการอันเป็ นเครื4 องยึดเหนี4ยว
จิตใจของพุทธศาสนิกชนผูเ้ ป็ นสาวก ซึ4 งเรี ยกว่าแก้วสามประการนันได้แก่ พระรัตนตรัย อันเป็ นที4
พึ4ง ที4 ระลึ ก ของพุท ธศาสนิ ก ชน ประกอบด้วย พระพุท ธเจ้า ผูเ้ ป็ นศาสดาคอยสั4ง สอนเผยแพร่
หลักธรรมคําสอน ๑ พระธรรม อันเป็ นหลักคําสอนที4พระบรมศาสดาตรัสสอน ๑ พระสงฆ์ สาวกผู้
ปฏิบตั ิตามหลักธรรมคําสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์และเผยแพร่ ธรรมนันสื บทอดพระ
ศาสนาต่อมา ๑ เหตุน ันการตังราชทินนามจึงได้นาํ เอาพระรัตนตรัยมาเป็ นราชทินนามให้เป็ นที4
ระลึกและจรรโลงพระศาสนาให้มีอายุยนื ยาวสื บต่อไป
การตังชืออันเนืองด้ วยพระพุทธเจ้ า
ราชทินนามประเภทแรกที4จะกล่าวได้แก่ราชทินนามที4มีการนําพระนามของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าหรื อพระพุทธปฎิมาประธานในพระอุโบสถหรื อในพระวิหารซึ4 งประดิษฐานใน

๘๘

พระอารามมาตังเป็ นราชทินนามถวายแด่พระสงฆ์ รู ปแบบของราชทินนามประเภทนี ปรากฏว่ามี
การนําหน่ วยคําดังนี คือ“พุทธ” หรื อ”พุทธิ ”และ”ชิน” หรื อใช้คาํ อื4นที4มีความหมายถึงพระพุทธเจ้า
เช่ น คําว่า ไตรโลกาจารย์ พระองค์เป็ นอาจารย์ของโลกทังสามและศากยะ อันเป็ นราชตระกูลของ
พระพุทธเจ้านัน4 เอง มาเป็ นส่ วนประกอบ โดยการนําเอาหน่วยคํานันมาประกอบกับคุณศัพท์อนั เป็ น
มงคลนามรวมกันเป็ นราชทินนาม
ตารางที4 ๘ ตัวอย่างราชทินนามอันเนื4องด้วยพระพุทธเจ้า
ชื4อราชทินนาม

หมายเหตุ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
สมเด็จพระพุทธชินนวงศ์

นามพระพุทธชินราช พระปฎิมาในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร

พระพุทธพจนวราภรณ์
พระธรรมไตรโลกาจารย์

พระพุทธเจ้าทรงเป็ นอาจารย์แห่งโลกทังสาม

พระพุทธรักขิตมุนี

รักษาพระพุทธรู ปในเมืองอ่างทองชื4อประจําจังหวัดอ่างทอง

พระพุทธไสยารักษ์

รักษาพระนอน

พระมหาพุทธพิมพาภิบาล

อภิบาลรักษาพระมหาพุทธพิมพ์ วัดไชโย จังหวัดอ่างทอง

พระศากยปุตติยวงศ์

พระพุทธเจ้าประสู ติในศากยวงศ์ (ตระกูลของพระพุทธเจ้า)

พระพุทธบาทปิ ลันธน์

เป็ นเครื4 องประดับคือรักษาพระพุทธบาท

พระชินวงศ์พิพฒั น์
พระชินวงศ์มุนี
พระชินวงศาจารย์
อีกอย่างหนึ4 งจากการศึกษาประวัติการเปลี4 ยนแปลงของราชทินนามปรากฏว่ามีราชทิน
นามอีกชื4 อหนึ4 งอันเป็ นนามของพระศาสดาคือพระธรรมโคดม แต่ภายหลังได้เปลี4ยนราชทินนาม
เป็ นพระธรรมอุดมและพระธรรมวโรดม ในปัจจุบนั

๘๙

การตังชืออันเนืองด้ วยพระธรรม
ราชทินนามในประเภทต่อไปคือแก้วประการที4สองได้แก่พระธรรม อันเป็ นหลักธรรม
คําสั4งสอน การนําเอาพระธรรมมาประกอบเป็ นราชทินนามนัน เหตุผลที4นาํ มานันก็ดว้ ยคุณสมบัติ
อันเป็ นคุณธรรมเฉพาะตนของพระสงฆ์ผรู้ ับพระราชทานอันได้แก่ ผูร้ ักษาพระธรรมและพระวินยั
เคร่ งครัดพระธรรมวินยั จําแนกแจกแสดงพระธรรมวินยั เป็ นต้น ในที4น ีจกั ไม่รวมถึงพระราชาคณะ
ชันธรรมเพราะเป็ นชื4อชันหรื อคํานําหน้าชันเท่านัน รู ปแบบของราชทินนามประเภทนี ได้แก่การนํา
หน่วยคําว่า “ธรรม” และ”วินยั ”มาเป็ นส่ วนประกอบซึ4งมีตวั อย่างดังต่อไปนี
ตารางที4 ๙ ตัวอย่างราชทินนามอันเนื4องด้วยพระธรรม
ชื4อราชทินนาม

หมายเหตุ

พระธรรมทานาจารย์

ให้ธรรมเป็ นทาน

พระธรรมธราจารย์

ทรงธรรมได้แก่รอบรู้พระธรรม

พระธรรมปาลาจารย์

รักษาพระธรรม

พระธรรมภาณกวี

กล่าวแสดงพระธรรม(นักเทศน์)

พระธรรมวิหารี เถร

พระเถระที4มีการอยูด่ ว้ ยพระธรรม

พระธรรมาวุธวิศิษฐ์

มีพระธรรมเป็ นอาวุธ

พระวินยั บัณฑิต

รอบรู้พระวินยั

พระวินยั รักขิต

รักษาพระวินยั เดิม เป็ นพระอุบาฬี

พระวินยั สังวร

สํารวมระวังในพระวินยั

การตังชืออันเนืองด้ วยพระสงฆ์
ราชทิ นนามประเภทนี กล่ าวถึ งหมู่ส าวกของพระสัม มาสัมพุทธเจ้า อันได้แก่ พ ระสงฆ์
ความหมายอันเป็ นที4มาของราชทินนามอันเกี4ยวเนื4องด้วยพระสงฆ์มีหลักใหญ่ๆ คือ ด้านกิจการของ
พระสงฆ์ และด้านการปกครองคณะสงฆ์ ซึ4งมีปรากฏไม่มากนัก รู ปแบบของราชทินนามประเภทนี
ได้มีการนําเอาหน่วยคําว่า “สังฆ”และนามของพระสาวกมาเป็ นส่ วนประกอบ ดังตัวอย่างต่อไปนี

๙๐

ตารางที4 ๑๐ ตัวอย่างราชทินนามอันเนื4องด้วยพระสงฆ์
ชื4อราชทินนาม

หมายเหตุ

พระสังฆกิจคุณ

ด้านกิจการของพระสงฆ์

พระสังฆภารวาหมุนี

ด้านการปกครองคณะสงฆ์
พ้องนามพระอุบาลีเถระ เดิมเป็ น พระอุบาฬี ภายหลังเปลี4ยนเป็ น
พระวินยั รักขิต เพราะท่านเชียวชาญในพระวินยั ต่อมานําพระอุ
บาฬี มาใช้ใหม่โดยเติมสร้อยให้ยาวเป็ น พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

ตังตามชือ
จากการศึกษาวิจยั ราชทินนามของพระราชาคณะในกรุ งรัตนโกสิ นทร์ น ี ปรากฏว่า ราช
ทินนาม ของพระราชาคณะโดยมากแล้วนําเอาชื4อเดิมไม่วา่ จะเป็ น ชื4อ ฉายา เดิม ราชทินนามเดิม ทัง
ราชทินนามเก่าและราชทินนามของวัด หรื อบางครังนําเอาราชทินนามอื4นมาแปลงเป็ นราชทินนาม
ซึ4งจะขอจําแนกออกเพื4อให้ง่ายขึนโดยแบ่งเป็ นประเภท ๆ ดังนี
ตังตามชือเดิม
ราชทินนามประเภทนีได้แก่การนําชื4อเดิมมาประกอบราชทินนามรู ปแบบของราชทินนาม
หมวดนี ได้แก่ การนําเอานามเดิ มมาประกอบกับคุ ณธรรมเป็ นมงคลนามตังเป็ นราชทินนาม ที4น่า
อัศจรรย์อย่างหนึ4 งคือหากชื4 อใดเป็ นชื4 อไทยซึ4 งเป็ นคําภาษาไทยแท้น นั ก็จะนําคําภาษาไทยนันมา
ถ่ายทอดเป็ นภาษาบาลีสันสกฤต หรื อนําคําที4มีหน่วยเสี ยงใกล้เคียงกันมาใช้เป็ นราชทินนาม โดย
นําเอาชื4อเดิมทังหมดหรื อเอาเพียงบางคํามาตังราชทินนาม ซึ4งมีตวั อย่างดังนี
ตารางที4 ๑๑ ตัวอย่างราชทินนามที4ต งั ตามชื4อเดิม
ราชทินนาม

นามเดิมอันเป็ นที4มาของราชทินนาม

สมเด็จพระธีรญาณมุนี

ธีร์

พระสาสนโสภณ

สา

พระเทพกิตติปัญญาคุณ

กิตติศกั ดิ<

๙๑

ตารางที4 ๑๑ (ต่อ)
ราชทินนาม

นามเดิมอันเป็ นที4มาของราชทินนาม

พระเทพประสิ ทธิมนต์

ประสิ ทธิ<

พระเทพประสิ ทธิโสภณ

ประสิ ทธิ<

พระราชกิตติรังษี

สมเกียรติ

พระราชปิ ยมุนี

ปิ4 น

พระราชพรหมจริ ยคุณ

พรหม

พระราชวชิรโสภณ

เพชร

พระราชอุดมมงคล

อุตตมะ

พระกิตติวรประสาธน์

ประดับ

พระคัมภีรธรรมาจารย์

คําภู

พระจันทูปมญาณโสภณ

จันทร์

พระจินดารัตนาภรณ์

แก้ว

พระชินวงศ์มุนี

ชิน

พระญาณสุ นทร

ญาณ

พระธรรมวิโรจน์

เรื อง

พระนิรันตรญาณมุนี

นิรันดร์

พระปุสสนาคมุนี

ขาว

พระพิพิธธรรมสุ นทร

สุ นทร

พระพุทธิวงศ์ววิ ฒั น์

วงศ์

พระภาวนาโพธิคุณ

โพธิ<

พระมงคลดิสวัฒน์

ม.ร.ว.พร้อมวุฒิดิส

๙๒

ตารางที4 ๑๑ (ต่อ)
ราชทินนาม

นามเดิมอันเป็ นที4มาของราชทินนาม

พระมงคลพรหมสาร

พรหมสโร

พระมงคลบุญสาร

บุญ

พระมุนินทรานุวตั ร

มุนินทร์

พระเมธีปริ ยตั ิวบิ ูล

ไพบูลย์

พระวิบูลธรรมวาที

วิบูลย์

พระวิมลกิจจาภรณ์

กฤช

พระวิโรจน์ญาณวงศ์

วิโรจน์

พระวิสุทธิสุนทร

วิสุทธิ<

พระศรี จนั ทรคุณ

ศรี จนั ทร์

พระศรี วรเวที

ศรี พร

พระศรี ศิลป์ สุ นทรวาที

ศิลป์

พระศีลสังวรคุณ

สังวร

พระสิ ริชยั มุนี

ชิต

พระสี หสุ วรรณวิสุทธิ<

สิ งห์คาํ

พระสุ วรรณวิสุทธิคุณ

ทองปลิว

พระอนันตสารโสภณ

อนันต์

พระอโศกเขมาจารย์

เกษม

พระอุดมธีรคุณ

อุดม

พระอุตตมมงคล

มงคล

พระโอภาสพุทธิคุณ

โอภาส

๙๓

ตังตามฉายา
เมื4อมีการนําเอาชื4อเดิมมาเป็ นราชทินนามแล้วย่อมมีการนําเอาฉายามาตังเป็ นราชทินนาม
ด้วย ราชทินนามประเภทนี จึงเกี4ยวเนื4องด้วยฉายาในทางพระพุทธศาสนา อันฉายานี พระอุปัชฌาย์
เป็ นผู้ต ัง ให้ ใ นคราวบรรพชาอุ ป สมบทด้ว ยเหตุ ที4 ชื4 อ ซึ4 งเป็ นภาษาไทยไม่ ส ามารถนํา มาสวด
กรรมวาจาได้พระอุปัชฌาย์ผใู้ ห้การอุปสมบทจึงได้คิดแต่งฉายาด้วยมคธภาษาเพื4อให้สามารถนํามา
สวดกรรมวาจาได้ การที4 นาํ ฉายามาตังเป็ นราชทินนามนันมี รูปแบบดังนี คื อ การนําเอาฉายากับ
คุณศัพท์อนั เป็ นคุณธรรมมาประกอบเป็ นราชทินนาม ซึ4งมีตวั อย่างดังนี
ตารางที4 ๑๒ ตัวอย่างราชทินนามที4ต งั ตามฉายา
ราชทินนาม

ฉายาอันเป็ นที4มาของราชทินนาม

สมเด็จพระญาณสังวร

าณสํวโร

พระรัตนธัชมุนี

รตนธโช

พระราชนิโรธรังสี

เทสรํสี

พระราชสุ เมธาจารย์

สุ เมโธ

พระราชสุ วรรณมุนี

สุ วณฺ โณ

พระราชอุดมมงคล

อุตฺตโม

พระกิตติสารมุนี

กิตฺติสาโร

พระเขมเทพาจารย์

เขมเทโว

พระเขมานันทคุณ

เขมานนฺ โท

พระจันทโคจรคุณ

จนฺ ทรํสี

พระจันทูปมญาณโสภณ

จนฺ ทูปโม

พระจินดากรมุนี

จินฺตากโร

พระจิรธรรมาภิวฒั น์

จิรธมฺ โม

พระชินทัตตกวี

ชินทตฺ โต

๙๔

ตารางที4 ๑๒ (ต่อ)
ราชทินนาม

ฉายาอันเป็ นที4มาของราชทินนาม

พระชินวงศ์มุนี

ชินวํโส

พระธรรมกิจจานุการี

กิจฺจการี

พระนันทวิริยาจารย์

ธมฺ มวิริโย

พระนิรันตรญาณมุนี

นิรนฺ ตโร

พระปภัสสรมุนี

ปภสฺ สโร

พระประภากรคณาจารย์

ปภากโร

พระประสาทศีลคุณ

ปสาทิโก

พระปัญญารังษี

ปAฺ ารํสี

พระปัญญาวชิราภรณ์

ปAฺ าวชิโร

พระปัญญาวราภรณ์

ปAฺ าวโร

พระปัญญาวุธวรคุณ

ปAฺ าวุโธ

พระปิ ยทัสสี

ปิ ยทสฺ สี

พระปุสสนาคมุนี

ปุสฺสนาโค

พระพรหมเทพาจารย์

พรหมเทโว

พระโพธิญาณมุนี

โพธิาโณ

พระมงคลธรรมภาณี

มงฺ คโล

พระเมธีธรรมประนาท

ปนาโท

พระเมธีธรรมสาร

ธมฺ มสาโร

พระเมธีธรรมานันท์

ธมฺ มานนฺ โท

พระวินยั โกศล

โกสโล

๙๕

ตารางที4 ๑๒ (ต่อ)
ราชทินนาม

ฉายาอันเป็ นที4มาของราชทินนาม

พระวิมลญาณเมธี

าณวิมโล

พระวุฒิญาณมุนี

าณวุฑฺโฒ

พระศรี สุทสั สนมุนี

สุ ทสฺ โส

พระโศภณธรรมรังษี

ธมฺ มรํสี

พระสิ รินนั ทเมธี

สิ รินนฺ โท

พระอโนมมุนี

อโนมสิ ริ

พระอมราภิรักขิต

อมโร

พระอรรถทัสสี สุทธิพงศ์

อตฺ ถทสฺ สี

พระอินทรวิชยาจารย์

อินฺทวิชโย

พระโอภาสธรรมญาณ

โอภาโส

ตังตามราชทินนามเดิม
เมื4อมีการตังพระราชาคณะก็ยอ่ มมีการเลื4อนชันสมณศักดิ<ให้สูงขึนไปตามคุณงามความดี
หรื อสุ ดแต่พระราชอัธยาศรัย พระราชาคณะชันแรกคือชันสามัญนันจะมีอยู่ ๒ ประเภท คือ
๑. พระราชาคณะที4เคยรับพระราชทานสมณศักดิ<เป็ นพระครู สัญญาบัตรมาก่อนคือได้รับ
พระราชทานสมณศักดิ< เป็ นพระครู สัญญาบัตรมี ราชทินนามมาแต่ ช นั เดิ ม ก่ อนภายหลังจึ งได้รับ
พระราชทานสมณศักดิ<เป็ นพระราชาคณะตามลําดับชันหรื อเป็ นกรณี พิเศษสุ ดแท้แต่กรณี
๒. พระราชาคณะที4 เ ป็ นพระเปรี ยญเอกคื อ เป็ นพระมหาเปรี ยญ ๗,๘,๙, ได้ รั บ
พระราชทานสมณศัก ดิ< เป็ นพระราชาคณะชันสามัญสายเปรี ย ญเรี ย กว่า พระสามัญเปรี ย ญ หรื อ
พระสงฆ์บางรู ปที4ไม่เคยรับสมณศักดิ<มาก่อนซึ4งไม่มีราชทินนาม
ราชทินนามประเภทนี เป็ นการนําราชทินนามเดิมในชันเดิมมาประกอบเป็ นราชทินนาม
ใหม่ในชันที4สูงขึนนี ในที4น ีหมายถึงพระราชาคณะที4เคยได้รับพระราชทานราชทินนามมาก่อนแล้ว
ภายหลังได้รับพระราชทานเลื4อนสมณศักดิ<สูงขึน บางรู ปได้รับพระราชทานราชทินนามเดิมเพียงแค่

๙๖

เปลี4ยนคํานําหน้าชันให้สูงขึนเท่านัน บางรู ปเปลี4ยนราชทินนามไปบางคํา บางรู ปเปลี4ยนราชทินนาม
ไปทังหมด ซึ4งจะได้กล่าวไว้ต่อไปในการเปลี4ยนแปลงของราชทินนาม การตังตามราชทินนามเดิมนี
มีอยู่ ๓ ประเภทคือ
๑. ตังตามราชทินนามเดิม
๒. ตังตามราชทินนามอื4น
๓. ตังตามราชทินนามของวัด
ตังตามราชทินนามเดิมของตนเอง
ราชทินนามประเภทนี ไ ด้มีก ารนํา เอาราชทิ นนามเดิ ม มาเป็ นราชทิ นนามใหม่ ในชันที4
สู ง ขึ นซึ4 งมี อยู่ ๒ ประเภทคื อ ตังตามราชทิ นนามเดิ ม ทัง หมดไม่ เปลี4 ยนราชทินนามเดิ ม เพียงแค่
เปลี4ยนคํานําหน้าชันที4สูงขึนเท่านันและตังตามราชทินนามเดิมบางส่ วนเปลี4ยนเฉพาะคําบางคําใน
ราชทินนามเท่านัน รู ปแบบของราชทินนามหมวดนีคือ ประเภทแรก นําราชทินนามเดิมมาเปลี4ยนคํา
นําหน้าชันเท่านัน ประเภทที4สอง นําหน่ วยคําที4มีในราชทินนามเดิ มมาประกอบเป็ นราชทินนาม
ใหม่ โดยลบหน่วยคําบ้าง เพิ4มหน่วยคําบ้าง สับเปลี4ยนหน่วยคําบ้าง ดังมีตวั อย่างต่อไปนี
ตารางที4 ๑๓ ตัวอย่างราชทินนามที4ต งั ตามราชทินนามเดิมทังหมด(เปลี4ยนคํานําหน้าชัน)
ราชทินนามชันใหม่

สมณศักดิ<ใหม่

ราชทินนามชันเดิม

สมณศักดิ<เดิม

พระพรหมเมธาจารย์

ชันรองสมเด็จ พระธรรมเมธาจารย์

ชันธรรม

พระพรหมวชิรญาณ

ชันรองสมเด็จ พระธรรมวชิรญาณ

ชันธรรม

พระธรรมกวี

ชันธรรม

พระเทพกวี

ชันเทพ

พระธรรมเมธาภรณ์

ชันธรรม

พระเทพเมธาภรณ์

ชันเทพ

พระธรรมรัตนดิลก

ชันธรรม

พระเทพรัตนดิลก

ชันเทพ

พระธรรมวิมลโมลี

ชันธรรม

พระเทพวิมลโมลี

ชันเทพ

พระธรรมสิ งหบุราจารย์

ชันธรรม

พระเทพสิ งหบุราจารย์

ชันเทพ

พระเทพกิตติเวที

ชันเทพ

พระราชกิตติเวที

ชันราช

๙๗

ตารางที4 ๑๓ (ต่อ)
ราชทินนามชันใหม่

สมณศักดิ<ใหม่

ราชทินนามชันเดิม

สมณศักดิ<เดิม

พระเทพปริ ยตั ิวธิ าน

ชันเทพ

พระราชปริ ยตั ิวธิ าน

ชันราช

พระเทพรัตนกวี

ชันเทพ

พระราชรัตนกวี

ชันราช

พระเทพวิทยาคม

ชันเทพ

พระราชวิทยาคม

ชันราช

พระเทพวีราภรณ์

ชันเทพ

พระราชวีราภรณ์

ชันราช

พระเทพสมุทรโมลี

ชันเทพ

พระราชสมุทรโมลี

ชันราช

พระราชญาณดิลก

ชันราช

พระญาณดิลก

ชันสามัญ

พระราชธรรมธราจารย์

ชันราช

พระธรรมธราจารย์

ชันสามัญ

พระราชธรรมวิสารทะ

ชันราช

พระธรรมวิสารทะ

ชันสามัญ

พระราชธรรมเสนานี

ชันราช

พระธรรมเสนานี

ชันสามัญ

พระราชนิโรธรังสี

ชันราช

พระนิโรธรังสี

ชันสามัญ

พระราชมุนีนายก

ชันราช

พระมุนีนายก

ชันสามัญ

พระราชเมธากรกวี

ชันราช

พระสุ เมธากรกวี

ชันสามัญ

พระราชรัตนเมธี

ชันราช

พระรัตนเมธี

ชันสามัญ

พระราชรัตนโมลี

ชันราช

พระรัตนโมลี

ชันสามัญ

พระราชวัชรธรรมาภรณ์

ชันราช

พระวัชรธรรมาภรณ์

ชันสามัญ

พระราชวิมลมุนี

ชันราช

พระวิมลมุนี

ชันสามัญ

พระราชวิมลเมธี

ชันราช

พระวิมลเมธี

ชันสามัญ

พระราชสุ วรรณมุนี

ชันราช

พระสุ วรรณมุนี

ชันสามัญ

พระราชอริ ยคุณาธาร

ชันราช

พระอริ ยคุณาธาร

ชันสามัญ

พระกิตติวรประสาธน์

ชันสามัญ

พระครู กิตติวรประสาธน์

พระครู สัญญาบัตร

๙๘

ตารางที4 ๑๓ (ต่อ)
ราชทินนามชันใหม่

สมณศักดิ<ใหม่

ราชทินนามชันเดิม

สมณศักดิ<เดิม

พระเกษตรศีลจารย์

ชันสามัญ

พระครู เกษตรศีลจารย์

พระครู สัญญาบัตร

พระเขมเทพาจารย์

ชันสามัญ

พระครู เขมเทพาจารย์

พระครู สัญญาบัตร

พระคัมภีรญาณเถร

ชันสามัญ

พระครู คมั ภีรญาณเถร

พระครู สัญญาบัตร

พระคุณรสศีลขันธ์

ชันสามัญ

พระครู คุณรสศีลขันธ์

พระครู สัญญาบัตร

พระโชติธรรมวราภรณ์

ชันสามัญ

พระครู โชติธรรมวราภรณ์

พระครู สัญญาบัตร

พระญาณนายก

ชันสามัญ

พระครู ญาณนายก

พระครู สัญญาบัตร

พระญาณมงคล

ชันสามัญ

พระครู ญาณมงคล

พระครู สัญญาบัตร

พระญาณสุ นทร

ชันสามัญ

พระครู ญาณสุ นทร

พระครู สัญญาบัตร

พระธรรมจักรเจติยาภิบาล

ชันสามัญ

พระครู ธรรมจักรเจติยาภิบาล

พระครู สัญญาบัตร

พระธรรมจินดานายก

ชันสามัญ

พระครู ธรรมจินดานายก

พระครู สัญญาบัตร

พระธรรมปรี ชาอุดม

ชันสามัญ

พระครู ธรรมปรี ชาอุดม

พระครู สัญญาบัตร

พระสุ วรรณมุนี

ชันสามัญ

พระครู สุวรรณมุนี

พระครู สัญญาบัตร

พระอวาจีคณานุสิชฌ์

ชันสามัญ

พระครู อวาจีคณานุสิชฌ์

พระครู สัญญาบัตร

พระอุดรคณาจารย์

ชันสามัญ

พระครู อุดรคณาจารย์

พระครู สัญญาบัตร

ตารางที4 ๑๔ ตัวอย่างราชทินนามที4ต งั ตามราชทินนามเดิมบางส่ วน
ราชทินนามชันใหม่

สมณศักดิ<ใหม่

ราชทินนามชันเดิม

สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี

สมเด็จพระราชาคณะ

พระพุทธพจนวราภรณ์

รองสมเด็จ

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

สมเด็จพระราชาคณะ

พระพรหมมุนี

รองสมเด็จ

พระธรรมวรเมธี

ชันธรรม

พระพรหมเมธี

รองสมเด็จ

สมณศักดิ<เดิม

๙๙

ตารางที4 ๑๔ (ต่อ)
ราชทินนามชันใหม่

สมณศักดิ<ใหม่

ราชทินนามชันเดิม

สมณศักดิ<เดิม

พระพุทธวรญาณ

รองสมเด็จ

พระธรรมญาณมุนี

ชันธรรม

พระธรรมกิตติโสภณ

ชันธรรม

พระเทพกิตติมุนี

ชันเทพ

พระธรรมจินดาภรณ์

ชันธรรม

พระจินดากรมุนี

ชันเทพ

พระธรรมปริ ยตั ิมุนี

ชันธรรม

พระเทพปริ ยตั ิโมลี

ชันเทพ

พระธรรมปริ ยตั ิโมลี

ชันธรรม

พระเทพปริ ยตั ิสุธี

ชันเทพ

พระธรรมปริ ยตั ิเวที

ชันธรรม

พระเทพปริ ยตั ิมุนี

ชันเทพ

พระธรรมรัตนวิสุทธิ<

ชันธรรม

พระเทพรัตนโมลี

ชันเทพ

พระธรรมสิ ริสารเวที

ชันธรรม

พระเทพสารเวที

ชันเทพ

พระเทพญาณกวี

ชันเทพ

พระราชกวี

ชันราช

พระเทพปริ ยตั ิสุธี

ชันเทพ

พระราชปริ ยตั ิเมธี

ชันราช

พระเทพปัญญากวี

ชันเทพ

พระราชปัญญาภรณ์

ชันราช

พระเทพรัตนมุนี

ชันเทพ

พระราชรัตนากร

ชันราช

พระเทพรัตนสุ ธี

ชันเทพ

พระราชรัตนดิลก

ชันราช

พระเทพวรเวที

ชันเทพ

พระราชเวที

ชันราช

พระเทพศีลวิสุทธิ<

ชันเทพ

พระราชสังวรวิสุทธิ<

ชันราช

พระเทพสิ ทธิเมธี

ชันเทพ

พระราชสิ ทธิเวที

ชันราช

พระราชเขมาจารย์

ชันราช

พระอินทเขมาจารย์

ชันสามัญ

พระราชจินดามุนี

ชันราช

พระธรรมจินดามหามุนี

ชันสามัญ

พระราชธรรมกวี

ชันราช

พระธรรมภาณกวี

ชันสามัญ

พระราชธรรมคณี

ชันราช

พระโสภณธรรมคณี

ชันสามัญ

พระราชธีราจารย์

ชันราช

พระสุ วรรณธีราจารย์

ชันสามัญ

พระราชปริ ยตั ิสุนทร

ชันราช

พระพิพฒั น์ปริ ยตั ิสุนทร

ชันสามัญ

๑๐๐

ตารางที4 ๑๔ (ต่อ)
ราชทินนามชันใหม่

สมณศักดิ<ใหม่

ราชทินนามชันเดิม

สมณศักดิ<เดิม

พระราชปริ ยตั ิโสภณ

ชันราช

พระศรี ปริ ยตั ิเมธี

ชันสามัญ

พระราชปรี ชาญาณมุนี

ชันราช

พระปรี ชาญาณมุนี

ชันสามัญ

พระราชพิศาลสุ ธี

ชันราช

พระพิศาลสารคุณ

ชันสามัญ

พระราชมหาเจติยาภิบาล

ชันราช

พระมหาเจติยารักษ์

ชันสามัญ

พระราชมุกดาหารคณี

ชันราช

พระมุกดาหารธรรมคณี

ชันสามัญ

พระราชวิมล

ชันราช

พระวิมลกิจจาภรณ์

ชันสามัญ

พระราชวิสุทธิมุนี

ชันราช

พระวิสุทธิวงศาจารย์

ชันสามัญ

พระราชศีลวิมล

ชันราช

พระสุ วรรณวิมลศีล

ชันสามัญ

พระราชศีลสังวร

ชันราช

พระภัทรศีลสังวร

ชันสามัญ

พระกาญจนวัตรวิบูล

ชันสามัญ

พระครู ยติวตั รวิบูล

พระครู สัญญาบัตร

พระกาฬสิ นธุ์ธรรมคณี

ชันสามัญ

พระครู กาฬสิ นธุ์คณารักษ์

พระครู สัญญาบัตร

พระเขมานันทมุนี

ชันสามัญ

พระครู เขมาภินนั ท์

พระครู สัญญาบัตร

พระชินวงศาจารย์

ชันสามัญ

พระครู ชินวงศ์ปฏิภาณ

พระครู สัญญาบัตร

พระฐาปนกิจโกศล

ชันสามัญ

พระครู ฐาปนกิจประสาท

พระครู สัญญาบัตร

พระทีฆะทัสสี มุนีวงศ์

ชันสามัญ

พระธรรมทัสสี มุนีวงศ์

พระครู สัญญาบัตร

พระนิเทศศาสนคุณ

ชันสามัญ

พระครู วเิ ทศสาสนกิจ

พระครู สัญญาบัตร

พระนิพนั ธ์ธรรมาจารย์

ชันสามัญ

พระครู นิพนั ธ์ธรรมคุณ

พระครู สัญญาบัตร

พระบวรปริ ยตั ิกิจ

ชันสามัญ

พระครู วจิ ยั ปริ ยตั ิกิจ

พระครู สัญญาบัตร

พระปรี ชานนทมุนี

ชันสามัญ

พระครู นนทปรี ชา

พระครู สัญญาบัตร

พระพนมคณาจารย์

ชันสามัญ

พระครู พนมคณานุรักษ์

พระครู สัญญาบัตร

พระพิศิษฏ์ธรรมภาณ

ชันสามัญ

พระครู ธรรมภาณพิศิษฏ์

พระครู สัญญาบัตร

พระพุทธิวงศ์ววิ ฒั น์

ชันสามัญ

พระครู ธรรมวงศ์ววิ ฒั น์

พระครู สัญญาบัตร

๑๐๑

ตารางที4 ๑๔ (ต่อ)
ราชทินนามชันใหม่

สมณศักดิ<ใหม่

ราชทินนามชันเดิม

สมณศักดิ<เดิม

พระมงคลนนทเขต

ชันสามัญ

พระครู พิทกั ษ์นนทเขต

พระครู สัญญาบัตร

พระมุนีวรญาณเถร

ชันสามัญ

พระมุนีวรานุวตั ร

พระครู สัญญาบัตร

พระวรพรตปั ญญาจารย์

ชันสามัญ

พระครู วรพรตศีลขันธ์

พระครู สัญญาบัตร

การเปลีย นแปลงของราชทินนาม
เมื4อพระสงฆ์ผไู้ ด้รับพระราชทินนามสมณศักดิ<ราชทินนามแล้ว ภายหลังได้รับพระกรุ ณา
โปรดพระราชทานเลื4อนสมณศักดิ<ให้มีสมณะฐานันดรศักดิ<สูงขึน โดยการที4พระสงฆ์ซ4 ึ งได้รับเลื4อน
สมณศักดิ<ใหม่น นั มีอยู่ ๒ ประเภทด้วยกันคือ
๑. เลื4อนแบบเปลี4ยนราชทินนาม ได้แก่ การที4ทรงพระกรุ ณาโปรดให้เลื4อนสมณศักดิ<
แก่พระสงฆ์ผไู้ ด้เคยรับพระราชทานสมณศักดิ<มาแล้ว โดยทรงพระราชทานราชทินนามและเครื4 อง
ประกอบสมณศักดิ<มีพดั ยศและนิตยภัต๔๘เป็ นต้นในสมณศักดิ<ช นั ที4สูงขึนไปสุ ดแต่พระราชอัธยาศัย
๒. เลื4อนแบบไม่เปลี4 ยนราชทินนาม ได้แก่ การที4ทรงพระกรุ ณาโปรดให้เลื4อนสมณ
ศักดิ< แด่ พระสงฆ์รูปใดรู ปหนึ4 งให้มีย ศสู งขึ นในราชทินนามเดิ ม คือไม่เปลี4 ยนราชทินนาม โดย
พระราชทานเครื4 องประกอบสมณศักดิ< อันมีพดั ยศและทรงพระราชทานนิ ตยภัตรเพิ4มขึ นในชันที4
สู งขึนเช่นเดียวกัน
การเปลี4ยนแปลงของราชทินนามในที4น ี เกี4ยวเนื4องกับการพระราชทานเลื4อนสมณศักดิ<แด่
พระราชาคณะผูไ้ ด้รับสมณศักดิ<มาแต่เดิมในประเภทแรก ส่ วนประเภทหลังไม่มีความพิเศษที4จะต้อง
กล่าว การเปลี4ยนแปลงของราชทินนามนันมีหลักการหลายประการซึ4 งจะได้กล่าวในบทต่อไป แต่
ในบทนี จะขอกล่าวถึงการเปลี4ยนแปลงของราชทินนามของพระราชาคณะที4ได้รับราชทินนามใหม่
ว่า มี ค วามแตกต่ า งจากราชทิ นนามเดิ ม มากน้อยเพีย งได การเปลี4 ย นแปลงของราชทิ นนามของ
พระราชาคณะในกรุ งรัตนโกสิ นทร์มี ๔ ประการ ดังนี
๑. การคงหน่วยคําไว้

๔๘

ความหมายว่าเงินค่าอาหารที4ทางราชการถวายแก่สงฆ์ที4ดาํ รงสมณศักดิ<หรื อดกรงหน้าที4ทางคณะสงฆ์
เป็ นประจําในอดีตคือ เงินที4พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้พระสงฆ์ผดู ้ าํ รงสมณศักดิ<เป็ นค่าอาหารเป็ นประจําทุก
เดือน หมายถึงเงินเดือนนัน4 เอง

๑๐๒

๒. การตัดหน่วยคํา
๓. การเพิ4มหน่วยคํา
๔. การตัดแล้วเพิ4มหน่วยคํา
การคงหน่ วยคําไว้
การเปลี4 ยนแปลงของราชทินนามประเภทแรกนี ไม่ได้มีอะไรมากนักเพียงแต่เปลี4 ยนคํา
นําหน้าชันที4สูงขึ นในสมณศักดิ< ใหม่ซ4 ึ งก็คล้ายกับการรักษาราชทินนามเดิ มไว้เช่ นกันแต่มีความ
พิเศษที4เปลี4ยนคํานําหน้าชันเท่านัน ยกตัวอย่างเช่น
ตารางที4 ๑๕ ตัวอย่างการคงหน่วยคําไว้
ราชทินนามชันเดิม

ราชทินนามชันใหม่

หมายเหตุ

พระธรรมเมธาจารย์

พระพรหมเมธาจารย์

ชันธรรมเป็ นชันรองสมเด็จ

พระธรรมวชิรญาณ

พระพรหมวชิรญาณ

ชันธรรมเป็ นชันรองสมเด็จ

พระเทพกวี

พระธรรมกวี

ชันเทพเป็ นชันธรรม

พระเทพสิ งหบุราจารย์

พระธรรมสิ งหบุราจารย์ ชันเทพเป็ นชันธรรม

พระราชกิตติเวที

พระเทพกิตติเวที

ชันราชเป็ นชันเทพ

พระราชสมุทรโมลี

พระเทพสมุทรโมลี

ชันราชเป็ นชันเทพ

พระญาณดิลก

พระราชญาณดิลก

ชันสามัญเป็ นชันราช

พระอริ ยคุณาธาร

พระราชอริ ยคุณาธาร

ชันสามัญเป็ นชันราช

พระครู เกษตรศีลจารย์

พระเกษตรศีลจารย์

พระครู เป็ นพระราชาคณะชันสามัญ

พระครู อุดรคณาจารย์

พระอุดรคณาจารย์

พระครู เป็ นพระราชาคณะชันสามัญ

๑๐๓

การตัดหน่ วยคํา
หากว่าราชทินนามในชันเดิมนันมีความยาวไปเมื4อได้รับเลื4อนสมณศักดิ<ใหม่จึงได้มีการ
ตัดหน่วยคําออกบ้างเพื4อความไพเราะงดงามของภาษาในราชทินนาม โดยตัดหน่วยคําใดคําหนึ4งใน
ราชทินนามออกเสี ยแล้วเปลี4ยนคํานําหน้าชันใหม่ดงั ตัวอย่างต่อไปนี
ตารางที4 ๑๖ ตัวอย่างการตัดหน่วยคํา
ราชทินนามชันเดิม

ราชทินนามชันใหม่

หมายเหตุ

พระธรรมวรเมธี

พระพรหมเมธี

ชันธรรมเป็ นชันรองสมเด็จ ตัด วร ออก

พระอินทเขมาจารย์

พระราชเขมาจารย์

ชันสามัญเป็ นชันราช ตัด อินท ออก

พระธรรมจินดามหามุนี

พระราชจินดามุนี

ชันสามัญเป็ นชันราช ตัด มหา ออก

พระโสภณธรรมคณี

พระราชธรรมคณี

ชันสามัญเป็ นชันราช ตัด โสภณ ออก

พระสุ วรรณธีราจารย์

พระราชธีราจารย์

ชันสามัญเป็ นชันราช ตัด สุ วรรณ ออก

พระพิพฒั น์ปริ ยตั ิสุนทร พระราชปริ ยตั ิสุนทร

ชันสามัญเป็ นชันราช ตัด พิพฒั น์ ออก

พระมุกดาหารธรรมคณี

พระราชมุกดาหารคณี

ชันสามัญเป็ นชันราช ตัด ธรรม ออก

พระภัทรศีลสังวร

พระราชศีลสังวร

ชันสามัญเป็ นชันราช ตัด ภัทร ออก

การเพิม หน่ วยคํา
ราชทินนามบางชื4อมีความสันหรื อภายหลังผูไ้ ด้รับพระราชทานมีคุณสมบัติมากขึน เพื4อ
จะให้ร าชทิ น นามชื4 อ นัน ๆ มี ค วามอลัง การมากขึ น และให้ ส อดคล้อ งกับ คุ ณ สมบัติ ข องผูรั บ
พระราชทาน จึ งมี การเพิ4มหน่ วยคําให้ดูส ละสลวยสวยงาม ซึ4 ง การเพิ4ม หน่ วยคํานันมี ท งั เพิ4 มใน
ตําแหน่งต้นคําและตําแหน่งท้ายคําราชทินนาม ดังตัวอย่างต่อไปนี
ตารางที4 ๑๗ ตัวอย่างการเพิ4มหน่วยคํา
ราชทินนามชันใหม่

หมายเหตุ

พระพรหมมุนี

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

ชันรองสมเด็จเป็ นชันสมเด็จ เพิ4ม มหา,วงศ์

พระเทพสารเวที

พระธรรมสิ ริสารเวที

ชันเทพเป็ นชันธรรม เพิ4ม สิ ริ

ราชทินนามชันเดิม

๑๐๔

ตารางที4 ๑๗ (ต่อ)
ราชทินนามชันเดิม

ราชทินนามชันใหม่

หมายเหตุ

พระราชกวี

พระเทพญาณกวี

ชันราชเป็ นชันเทพ เพิ4ม ญาณ

พระราชเวที

พระเทพวรเวที

ชันราชเป็ นชันเทพ เพิ4ม วร

พระครู นนทปรี ชา

พระปรี ชานนทมุนี

พระครู เป็ นพระราชาคณะชันสามัญ เพิ4ม มุนี

การตัดแล้วเพิม หน่ วยคํา
เพื4อให้ราชทินนามมีความหลากหลายการตัดแล้วเพิ4มหน่วยคําก็เป็ นอีกวิธีหนึ4งที4ผวู้ ิจยั ได้
ศึกษาค้นพบถึงภูมิปัญญาของผูแ้ ต่งราชทินนาม การตัดหน่วยคําไดคําหนึ4 งในชื4อราชทินนามแล้วมี
การเพิ4มหน่ วยคําอีกคําหนึ4 งเข้าไปแทนที4เดิมหรื อตําแหน่ งเดิมและในตําแหน่ งคําที4ใหม่ดว้ ย อันมี
ตัวอย่างดังนี
ตารางที4 ๑๘ ตัวอย่างการตัดแล้วเพิ4มหน่วยคํา
ราชทินนามชันเดิม

ราชทินนามชันใหม่

หมายเหตุ

พระธรรมญาณมุนี

พระพุทธวรญาณ

ชันธรรมเป็ นชันรองสมเด็จ ตัด มุนี เพิ4ม พุทธ,
ญาณ

พระเทพกิตติมุนี

พระธรรมกิตติโสภณ

ชันเทพเป็ นชันธรรม ตัด กิตติ เพิ4ม โสภณ

พระเทพปริ ยตั ิโมลี

พระธรรมปริ ยตั ิมุนี

ชันเทพเป็ นชันธรรม ตัดโมลี เพิ4ม มุนี

พระราชปริ ยตั ิเมธี

พระเทพปริ ยตั ิสุธี

ชันราชเป็ นชันเทพ ตัด เมธี เพิ4ม สุ ธี

พระราชปัญญาภรณ์

พระเทพปัญญากวี

ชันราชเป็ นชันเทพ ตัด อาภรณ์ เพิ4ม กวี

พระศรี ปริ ยตั ิเมธี

พระราชปริ ยตั ิโสภณ

ชันสามัญเป็ นชันราช ตัด เมธี เพิ4ม โสภณ

พระพิศาลสารคุณ

พระราชพิศาลสุ ธี

ชันสามัญเป็ นชันราช ตัด สารคุณ เพิ4ม สุ ธี

พระครู ยติวตั รวิบูล

พระกาญจนวัตรวิบูล

พระครู เป็ นชันสามัญ ตัด ยติ เพิ4ม กาญจน

พระครู วจิ ยั ปริ ยตั ิกิจ

พระบวรปริ ยตั ิกิจ

พระครู เป็ นชันสามัญ ตัด วิจยั เพิ4ม บวร

๑๐๕

จากตัวอย่างทังหมดที4แสดงมานี ทาํ ให้เห็ นพัฒนาการหรื อวิวฒั นาการการเปลี4 ยนแปลง
ของราชทิ น นามของพระราชาคณะในกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ไ ด้เ ป็ นอย่ า งดี ทํา ให้ไ ด้ท ราบไปถึ ง
วิวฒั นาการของของภาษาต่าง ๆ ที4ใช้ในประเทศไทยด้วย
ตังตามราชทินนามเดิมของวัด
ราชทิ น นามประเภทนี คื อ การตัง ราชทิ น นามโดยยึ ด เอาแบบราชทิ น นามเก่ า อัน ได้
พระราชทานไว้กบั วัดหรื อเขตที4อยู่น นั ๆ ภายหลังเมื4อมีพระสงฆ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ<ก็มี
การนําเอาราชทินนามเดิมมาตังซําบ้างหรื อก็เปลี4ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ยงั ยึดเอาคําในราชทินนามเก่า
รักษาไว้ให้ปรากฏพอได้ทราบว่าเป็ นราชทินนามของวัดใดหรื อที4ใด บางชื4อก็เป็ นชื4อประจําวัดหรื อ
ประจําจังหวัดไปโดยปริ ยาย รู ปแบบของราชทินนามประเภทนี ได้แก่ การนําเอาหน่วยคําในราชทิน
นามเก่าบางหน่วยคํามาประกอบกับคําคุณศัพท์ใหม่แต่งเป็ นราชทินนามใหม่ถือว่าเป็ นการขยายราช
ทินนามให้มีความหลากหลาย ดังต่อไปนี
ตารางที4 ๑๙ ตัวอย่างราชทินนามที4ต งั ตามราชทินนามเดิมของวัด
สถานที4

คําที4เป็ นต้นแบบ

ที4มา

จังหวัดเพชรบุรี

สุ วรรณ

พระสุ วรรณมุนี

จังหวัดลําปาง

จินดา

พระธรรมจินดานายก

วัดชนะสงคราม

อลังการ

พระศีลวราลังการ

วัดไตรมิตรวิทยาราม วีร

พระวีรธรรมมุนี

วัดทรงธรรม

วิสารท

พระธรรมวิสารท

วัดเบญจมบพิตร

กิตติ

วัดราชบพิธ

พิริย

สมเด็จพระอริ ยวงศาคต
ญาณ (ปลด กิตฺติโสภโณ)
พระสถาพรพิริยพรต

ตัวอย่าง
พระราชสุ วรรณมุนี,
พระเทพสุ วรรรมุนี
พระจินดารัตนาภรณ์,
พระราชจินดามุนี
พระเมธีวราลังการ,
พระพิพฒั นจริ ยาลังการ
พระศรี วีราภรณ์,
พระราชวีราภรณ์
พระราชธรรมวิสารทะ,
พระราชวิสารท
พระกิตติวงศเวที,
พระราชกิตติเมธี
พระสถาพรพิริยคุณ

๑๐๖

จากตัวอย่างที4นาํ มาแสดงนี เป็ นเพียงส่ วนหนึ4 งของราชทินนามที4ต งั ตามราชทินนามเดิ ม
ของวัดหรื อของจังหวัดเดิม ซึ4 งมีเฉพาะบางวัดหรื อบางจังหวัดเท่านันไม่มีทว4ั ไปหรื อไม่ได้มีทุกวัด
หรื อทุกจังหวัดไป
ตังตามราชทินนามอืน
ราชทินนามประเภทนีได้แก่การตังราชทินนามโดยการนําเอาราชทินนามที4มีอยูแ่ ล้วแต่จะ
เป็ นของพระสงฆ์รูปใดรู ปหนึ4งก็ได้ นํามาประกอบเป็ นราชทินนาม ซึ4 งเป็ นแบบที4พบแพร่ หลายมาก
ด้วยเหตุที4วา่ ราชทินนามที4มีมาแต่โบราณอันเป็ นราชทินนามในทําเนียบสมณศักดิ<ช นั เก่าซึ4 งมีความ
ไพเราะ มี ค วามหมายที4 ดีง าม มี คุณ ค่ า ทัง ด้า นภาษาศาสตร์ และประวัติ ศ าสตร์ ซึ4 ง ก็ ย งั มี ผูไ้ ด้รั บ
พระราชทานอยูน่ นั4 เอง ดังนันเพื4อจะทําให้ราชทินนามนัน ๆ ให้มีความวิเศษยิ4งขึนจึงนําราชทินนาม
นันมาแปลงให้มีความหลากหลาย เพิ4มขึ นในชันที4สูงๆ จากชันเดิ มโดยการสับที4หน่ วยคํา ย้ายที4
หน่ วยคํา การเพิ4มหน่ วยคํา ตัดหน่ วยคํา ซึ4 งหน่ วยคําที4นิยมนํามาใช้บ่อยได้แก่ กวี, มุนี, เมธี , โมลี,
เวที, สุ ธี, อาภรณ์, อาจารย์เป็ นต้น ดังมีตวั ย่างต่อไปนี
ตารางที4 ๒๐ ตัวอย่างราชทินนามที4ต งั ตามราชทินนามอื4น
หน่วยคํา

ราชทินนาม

กวี

พระธรรมกวี,พระเทพกวี,พระราชกวี,พระกวีวงศ์
พระพรหมมุนี,พระธรรมมุนี,พระเทพมุนี,พระราชมุนี,พระรัตนมุนี, พระธรรมวรมุนี,
พระเทพวรมุนี, พระราชวรมุนี,พระวิมลมุนี
พระพรหมเมธี ,พระเทพเมธี ,พระราชเมธี ,พระรัตนเมธี, พระธรรมปริ ยตั ิเมธี ,พระเทพ
ปริ ยตั ิเมธี ,พระราชปริ ยตั ิเมธี, พระปริ ยตั ิเมธี,
พระพรหมโมลี,พระธรรมโมลี,พระเทพโมลี,พระราชโมลี,พระรัตนโมลี,พระธรรม
ปริ ยตั ิโมลี,พระเทพปริ ยตั ิโมลี,พระราชปริ ยตั ิโมลี,พระปริ ยตั ิโมลี
พระพรหมเวที,พระเทพเวที,พระราชเวที,พระศรี วรเวที,พระธรรมปริ ยตั ิเวที,พระเทพ
ปริ ยตั ิเวที,พระราชปริ ยตั ิเวที, พระปริ ยตั ิเวที
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์,สมเด็จพระพุฒาจารย์,พระพรหมจริ ยาจารย์,พระมหาโพธิ
วงศาจารย์,พระมหารัชมังคลาจารย์,พระมหาสุ เมธาจารย์,พระวิสุทธิวงศาจารย์, พระ
ธรรมโกศาจารย์, พระธรรมไตรโลกาจารย์,พระเทพญาณไตรโลกาจารย์,พระเทพวุฒา
จารย์,พระราชมงคลวุฒาจารย์

มุนี
เมธี
โมลี
เวที

อาจารย์

๑๐๗

ตารางที4 ๒๐ (ต่อ)
หน่วยคํา
อาภรณ์

ราชทินนาม
พระพรหมคุณาภรณ์,พระธรรมคุณาภรณ์,พระเทพคุณาภรณ์,พระราชคุณาภรณ์, พระ
ธรรมปัญญาภรณ์,พระธรรมเมธาภรณ์,พระเทพเมธาภรณ์, พระราชเมธาภรณ์,พระ
ธรรมวราภรณ์, พระเทพวราภรณ์,พระราชวราภรณ์,,พระเทพวิสุทธาภรณ์,พระเทพวีรา
ภรณ์,พระเทพสี มาภรณ์,พระราชชยาภรณ์,พระราชธรรมาภรณ์

อนึ4งมีราชทินนามอีกจําพวกหนึ4งที4นาํ เอาราชทินนามเก่ามาเปลี4ยนแปลงบางคําทําให้เป็ น
ราชทินนามใหม่ได้ เพื4อจะให้มีราชทินนามที4มีความหมายใกล้เคียงกันได้หลายชื4อ ดังนี
ตารางที4 ๒๑ ตัวอย่างราชทินนามที4ต งั ตามราชทินนามเดิมของรู ปอื4น
ราชทินนนามใหม่

ราชทินนามเก่า

สมเด็จพระมหาธีราจารย์

สมเด็จพระธีรญาณมุนี

พระธรรมธัชมุนี

พระรัตนธัชมุนี

พระสุ วมิ ลธรรมาภรณ์

พระสุ วมิ ลธรรมาจารย์

พระราชวีราคม

พระราชวีรากร

พระคัมภีรปรี ชาญาณเถร

พระคัมภีรปรี ชา

พระคุณาจารวัตร

พระคุณาจริ ยวัตร

พระชินวงศ์เวที

พระชินวงศ์มุนี

และราชทินนามที4พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชทรงให้เปลี4ยนเสี ย
ใหม่โดยมีพระราชดําริ ส่วนพระองค์น นั จะขอนํามารวบรวมไว้ที4น ี ดว้ ยเพราะถึงแม้จะทรงให้แปลง
เสี ยใหม่ก็ยงั คงปรากฏหน่ วยคําเดิมหรื อที4มีความหมายเดียวกันหรื อใกล้เคียงกันอยู่ จึงรวมเข้ากับ
ราชทินนามประเภทนี ซึ4งมีดงั นี

๑๐๘

ตารางที4 ๒๒ ราชทินนามที4 ร. ๑ ทรงเปลี4ยน
ราชทินนามเก่า

ราชทินนนามใหม่

พระธรรมโคดม

พระธรรมอุดม

พระอุบาฬี

พระวินยั รักขิต

หมายเหตุ
พ้องพระนามพระสัมมาสัมพุทธพุทธเจ้า
พ้องนามพระสาวก(พระอุบาฬีเถระเป็ นผู้
ทรงจําพระวินยั )

ตังตามสถานที
นับ แต่ โ บราณกาลนานมาแล้ว ที4 พ ระเจ้า แผ่น ดิ น จะทรงพระราชทานราชทิ น นามให้
สอดคล้องเกี4 ยวเนื4 องกับสถานที4อนั เป็ นที4อยู่อาศัยของผูร้ ับพระราชทานไม่ว่าจะเป็ นพระสงฆ์ฝ่าย
บรรพชิ ตหรื อขุนนางข้าราชการฝ่ ายคฤหัสถ์ก็ตาม โดยมีการนําเอาชื4 อจังหวัดหรื อนามพระอาราม
หรื อวัตถุสถานในพระอารามในเขตที4อยู่มาตังเป็ นราชทินนาม ทําให้ทราบได้วา่ พระสงฆ์รูปนันจํา
พรรษาอยูว่ ดั ใดหรื อสังกัดอยูภ่ ูมิสถานที4แห่ งใด นับเป็ นความฉลาดยิ4งของผูค้ ิดแต่งราชทินนาม ใน
ประเภทนี จึงเป็ นราชทินนามที4เกี4ยวเนื4 องด้วยชื4อภูมิสถานอันเป็ นที4อยูห่ รื อเขตปกครองซึ4 งแบ่งออก
ได้ ๒ ประเภทคือ
๑. ตังตามชื4อวัด
๒. ตังตามชื4อเขตที4อยู่
ตังตามชือวัด
พระราชาคณะในสมัยโบราณนันมีธรรมเนียมว่าจะพระราชทานเฉพาะพระสงฆ์ผปู้ ระจํา
ในพระอารามหลวงเท่า นันสํา หรั บวัดราษฎร์ น ันไม่ ปรากฏว่ามี พระราชาคณะเลย หากมี ก็เพีย ง
จํานวนน้อยมาก แต่ภายหลังก็ไม่ได้เจาะจงว่าพระอารามหลวงหรื อวัดราษฎร์ ปั จจุบนั นี พระราชา
คณะจึงมีท งั พระอารามหลวงและวัดราษฎร์ พระอารามหลวงได้แก่วดั ที4พระมหากษัตริ ย ์ สมเด็จพระ
ราชิ นี สมเด็จพระยุพ ราช ทรงสร้ า งและปฏิ สัง ขรณ์ เป็ นการส่ วนพระองค์ก็ ดี พระราชทานเป็ น
เกี ยรติยศแก่ ผตู้ 4าํ ศักดิ< ลงมาหรื อแก่วดั ก็ดี และที4พระบรมวงศานุ วงศ์และข้าราชบริ พารผูใ้ หญ่ทรง
สร้างและสร้างขึนหรื อทรงโปรดให้สร้างขึนและสร้างขึนแล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็ น
พระอารามหลวง รวมถึงวัดที4ประชาชนสร้างหรื อปฎิสังขรณ์และทรงรับไว้เป็ นพระอารามหลวง
รวมไปถึงวัดราษฎร์ ที4ได้รับการยกขึนเป็ นพระอารามหลวงในปัจจุบนั แบ่งออกเป็ น ๓ ชัน คือ
๑. ชันเอก มี ๓ ชนิด

๑๐๙

๒. ชันโท มี ๔ ชนิด
๓. ชันตรี มี ๔ ชนิด
ส่ วนวัดราษฎร์ ได้แก่วดั ที4บุคคลทัว4 ไปสร้างถวายเป็ นวัดในพระพุทธศาสนานอกจากพระ
อารามหลวง๔๙
ราชทินนามประเภทนี เป็ นราชทินนามที4เนื4 องด้วยชื4 อวัดหรื อปูชนี ยวัตถุ อนั ประดิษฐาน
ภายในวัดรู ปแบบของราชทินนามในหมวดนี คือการนําชื4อวัดหรื อวัตถุสถานที4อนั เป็ นปูชนียวัตถุซ4 ึ ง
ประดิษฐานภายในวัดมาเป็ นราชทินนาม โดยจะนํามาบางส่ วนหรื อนํามาทังหมดประกอบกันเป็ น
ราชทินนาม ทําให้ทราบว่าผูค้ รองชื4อราชทินนามนันประจําอยูว่ ดั ใดในพระอารามนันมีปูชนียะวัตถุ
อะไรเป็ นสําคัญและทําให้ทราบไปถึงประวัติของวัดรวมไปถึงผูส้ ร้างวัดอีกด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี

ตารางที4 ๒๓ ตัวอย่างราชทินนามที4ต งั ตามชื4อวัด
ราชทินนาม

นามพระอารามและวัตถุสถาน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
พระพุทไธศวรรย์วรคุณ

วัดพุทไธสวรรค์
พระนครศรี อยุธยา

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

วัดเบญจมบพิตร

สมเด็จพระวันรัต

วัดป่ าแก้ว ครังกรุ งเก่า

พระธรรมฐิติญาณ

วัดทองธรรมชาติ

พระเทพรัตนมุนี

วัดพระแก้ว เชียงราย

พระเทพสิ งหคณาจารย์

วัดพระสิ งห์ เชียงใหม่

พระราชเจติยาจารย์

วัดเจดียห์ ลวง เชียงใหม่

พระราชชัยกวี

วัดพระบรมธาตุไชยา
สุ ราษฏร์ธานี

๔๙

หมายเหตุ

นํานาม พระพุทธชินราช พระ
ปฏิมาในวัดมาตังเป็ นราชทินนาม
เดิมเป็ นสมเด็จพระวันรัตน
แปลว่าป่ าแก้ว

เก็บความ กรมศิลปากร, วัดหลวงสมัยรัตนโกสิ นทร์ , (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๐), ๗-๑๑.

๑๑๐

ตารางที4 ๒๓ (ต่อ)
ราชทินนาม

นามพระอารามและวัตถุสถาน

พระราชญาณรังสี

วัดป่ าชัยรังสี สมุทรปราการ

พระราชพรหมาภรณ์

วัดพรหมจริ ยาวาส นครสวรรค์

พระราชพุทธิรังษี

วัดโสธร ฉะเชิงเทรา

พระราชเจติยาภิบาล

วัดพระประโทนเจดีย ์
นครปฐม

พระราชมหาเจติยาภิบาล

วัดพระธาตุหริ ภุญชัย ลําพูน

พระราชรัตนมุนี

วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ
พิษณุโลก

พระราชสุ ทธาจารย์

วัดสุ ทธจินดา นครราชสี มา

พระราชสุ พรรณาภรณ์

วัดสุ วรรณภูมิ สุ พรรณบุรี

พระเขมาภิมุขธรรม

วัดเขมาภิมุขธรรม

พระชินวงศ์พิพฒั น์

วัดชิโนรสาราม

พระชินวงศ์วราภรณ์

วัดชินวราราม ปทุมธานี

พระธรรมจักรเจติยาภิบาล

วัดพระมหาธาตุ
นครศรี ธรรมราช

พระธรรมปหังษนาจารย์

วัดหงษ์รัตนาราม

๕๐
๕๑

หมายเหตุ

นํานาม พระพุทธโสธร พระ
ปฏิมาในวัดมาตังเป็ นราชทินนาม

ในสมัย ร.๔ เจ้าอาวาสวัดเขมาภิร
ตาราม๕๐ ปัจจุบนั เปลี4ยนชื4อวัด
เป็ นวัดเขมาภิรตาราม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเช
ตุพนฯ ทรงสร้าง จึงนําพระนาม
ของพระองค์มาเป็ นราชทินนาม

ร.๔ เจ้าอาวาสวัดหงษ์รัตนาราม๕๑

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระอารามแลทําเนียบสมณศักดิ<, ๑๘๔.
เรื4 องเดียวกัน, ๑๘๔.

๑๑๑

ตารางที4 ๒๓ (ต่อ)
ราชทินนาม

นามพระอารามและวัตถุสถาน

พระนรดิศคุณาจารย์

วัดนวลนรดิศ

พระบริ หารบรมธาตุ

วัดนางชี

พระบวรวิมุติ

วัดไพชยนต์พลเสพย์
สมุทรปราการ

พระบวรสุ ทธิวงศ์

วัดบวรนิเวศวิหาร

พระปัญญานันทมุนี

วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี

พระปฐมเจติยาทร,
พระปฐมเจติยานุรักษ์

วัดพระปฐมเจดีย ์ นครปฐม

พระประโทณเจติยาภิรักษ์

วัดพระประโทนเจดีย ์ นครปฐม

พระปรี ชาเฉลิม

วัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี

พระปรี ชานนทโมลี

วัดโมลี นนบุรี

พระปาโมกข์มุนี

วัดป่ าโมก อ่างทอง

พระพนมคณาจารย์
พระพนมเจติยานุรักษ์

วัดพระธาตุพนม นครพนม

พระพรหมนคราจารย์

วัดแจ้งพรหมนคร สิ งบุรี

พระพัชรบุรณาจารย์

วัดเพชรวราราม เพชรบูรณ์

๕๒

เรื4 องเดียวกัน, ๑๘๓.

หมายเหตุ
วัดนีมีพระธาตุเจดียอ์ งค์สาํ คัญใน
วัด จึงนํามาเป็ นราชทินนาม
นําหน่วยคําว่า “บวร” อันหมายถึง
พระราชวังบวรสถาณมงคล หรื อ
วังหน้า มาตังเป็ นราชทินนาม ด้วย
เหตุที4วดั แห่งนี สมเด็จพระบวรราช
เจ้า กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ
พลเสพ ทรงสร้าง

ตังในสมัย ร.๓ เจ้าอาวาสวัดเฉลิม
พระเกียรติ๕๒

๑๑๒

ตารางที4 ๒๓ (ต่อ)
ราชทินนาม

นามพระอารามและวัตถุสถาน

พระพุทธไสยารักษ์

วัดคูหาภิมุข ยะลา

พระโพธาภิรามมุนี

วัดท่าโพธิ< นครศรี ธรรมราช

พระโพธิญาณวิชยั

วัดโพธิ< ชยั สมสะอาด อุดรธานี

พระโพธิวรคุณ

วัดโพธินิมิตร

พระโพธิวรญาณ

วัดโพธิ< ราษฏร์ อ่างทอง

พระมหาเจติยานุรักษ์

วัดพระธาตุหริ ภุญชัย ลําพูน

พระมหาพุทธพิมพาภิบาล

วัดไชโย อ่างทอง

พระมหาสมณวงศ์

วัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี

พระมุจลินทโมลี

วัดมุจลินวาปี วิหาร ปั ตตนี

พระวิกรมธรรมสุ นทร

วัดสุ นทรนิวาส สุ ราษฏร์ธานี

พระวิชยั ศาสนเมธี

วัดนาควิชยั มหาสารคาม

พระวิศาลโพธิสุนทร

วัดโพธิ< ปฐมาวาส สงขลา

พระวิสุทธินายก

วัดปริ นายก

พระศรี รัตนมุนี

วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ

พระศีลขันธโสภณ

วัดศีลขันธาราม อ่างทอง

พระศีลธราจารย์

วัดสี ลธราราม เลย

พระสวรรค์วรนายก

วัดสวรรคาราม สุ โขทัย

พระสังวรวิสุทธิคุณ

วัดญาณสังวราราม ชลบุรี

หมายเหตุ
พระพุทธไสยาสน์ พระปฏิมาในวัด

เจ้าอาวาสวัดไชโย เมืองอ่างทอง
นํานามพระมหาพุทธพิมพ์ ในพระ
อารามนามมาตังเป็ นราชทินนาม
ตังในสมัย ร.๔ เจ้าอาวาสวัดมหา
สมณาราม เมืองเพ็ชรบุรี

๑๑๓

ตารางที4 ๒๓ (ต่อ)
ราชทินนาม

นามพระอารามและวัตถุสถาน

พระสิ งหวิชยั

วัดพระสิ งห์ เชียงใหม่

พระสิ ริชยั โสภณ

วัดชัยพฤกมาลา

พระสิ ริสุทศั น์ธรรมาภรณ์

วัดสุ ทศั นเทพวราราม

พระสุ เทพสิ ทธาจารย์

วัดพระธาตุดอยสุ เทพ
เชียงใหม่

พระสุ นทรธรรมวิจารณ์

วัดสุ นทรธรรมทาน

พระสุ รนาถชยานันท์

วัดสุ รชยาราม ราชบุรี

พระสุ วรรณเจติยาภิบาล

วัดสระเกศ

พระสุ วรรณเมธี

วัดทองธรรมชาติ

พระสุ วรรณโมลีศรี บรมธาตุ

วัดพระธาตุศรี จอมทอง
เชียงใหม่

พระสุ วรรณวิมลศีล

วัดสุ วรรณดาราราม
พระนครศรี อยุธยา

พระสุ วรรณวิสุทธิคุณ

วัดจอมทอง พิษณุโลก

พระสุ วรรณวุฒาจารย์

วัดกุฎีทอง สุ พรรณบุรี

พระสุ วรรณศีลาจารย์

วัดสุ วรรณเจดีย ์
พระนครศรี อยุธยา

พระโสภณวชิรธรรม

วัดวชิรธรรมสาธิต

พระอดุลธรรมคณี

วัดดุลยาราม สตูล

๕๓

เรื4 องเดียวกัน, ๑๘๓.

หมายเหตุ

พระสุ วรรณบรรพต ภูเขาทอง

ตังสมัย ร.๔ เดิมเป็ นพระสุ วรรณ
เจดีย ์ เจ้าอาวาสวัดสุ วรรณดารา
ราม กรุ งเก่า๕๓

๑๑๔

ตารางที4 ๒๓ (ต่อ)
ราชทินนาม

นามพระอารามและวัตถุสถาน

พระอรัญญประเทศคณาจารย์

วัดหลวงอรัญญ์ ปราจีนบุรี

พระอโศกเขมาจารย์

วัดหายโศก หนองคาย

พระอัมพวันเจติยาภิบาล

วัดอัมพวันเจติยาราม
สมุทรสงคราม

พระอินทสมาจาร

วัดอินทรวิหาร

พระอุทานธรรมโศภิต

วัดธรรมโสภิต อุทยั ธานี

หมายเหตุ

ตังในสมัย ร.๕ เจ้าอาวาสวัด
อัมพวันเจติยาราม๕๔

จากตัวอย่างที4แสดงมามีบางราชทินนามที4มีหน่ วยคําเหมือนกันเช่ น พระราชเจติยาจารย์
และพระราชมหาเจติยาภิบาล เป็ นต้น ซึ4 งมีความหมายและหน่ วยคําคล้ายกัน แต่ที4กาํ หนดว่าชื4 อนี
เป็ นราชทินนามของวัดนี ก็ด้วยว่าชื4 อราชทินนามนันพระราชทานแก่ วดั นัน คือ กําหนดตามการ
พระราชทานให้แก่วดั ใดเป็ นหลักถึงจะมีชื4อคล้ายกันก็ตามที โดยยึดประวัติการพระราชทานเป็ น
เกณฑ์กาํ หนด
ตารางที4 ๒๔ ราชทินนามวัดที4มีหน่วยคําคล้ายกัน
หน่วยคํา

วัด
วัดพระประโทนเจดีย ์ นครปฐม

วัดพระธาตุหริ ภุญชัย ลําพูน
เจติย,อภิบาล,
วัดพระปฐมเจดีย ์ นครปฐม
อนุรักษ์
วัดพระมหาธาตุ
นครศรี ธรรมราช

๕๔

เรื4 องเดียวกัน, ๑๘๓.

ราชทินนาม
พระราชเจติยาภิบาล
พระราชมหาเจติยาภิบาล,พระมหาเจติยานุรักษ์
พระปฐมเจติยาทร,พระปฐมเจติยานุรักษ์
พระธรรมจักรเจติยาภิบาล

๑๑๕

ตังตามชือเขตทีอ ยู่
ราชทินนามอีกประเภทหนึ4 งในหมวดนี ได้แก่ราชทินนามที4เกี4ยวเนื4 องด้วยสถานที4ต่าง ๆ
อันเป็ นที4 มาของราชทิ นนามหมายถึ งชื4 อจังหวัดหรื ออําเภออันเป็ นที4อยู่หรื อภายในเขตปกครอง
โดยมากแล้วจะเป็ นพระสงฆ์ผมู้ ีส่วนสําคัญหรื อมีรูปสําคัญในเขตนันได้แก่เจ้าคณะปกครองหรื ออยู่
ในวัดสําคัญประจําเขตนัน ๆ รู ปแบบของราชทินนามประเภทนี ได้แก่การนําหน่วยคําที4เป็ นชื4อเขต
ที4อยูม่ าประกอบกับคําคุณศัพท์ให้เป็ นราชทินนาม ดังมีตวั อย่างดังต่อไปนี
ตารางที4 ๒๕ ตัวอย่างราชทินนามที4ต งั ตามชื4อที4อยู่
เขตที4อยู่
กระบี4

หน่วยคํา
อาวุธ

กาญจนบุรี

กาญจน

กาฬสิ นธุ์

กาฬสิ นธุ์

กําแพงเพชร

วชิร,วิเชียร

จันทบุรี

จันท

ชลบุรี

ชล

ชลบุรี พานทอง

สุ วรรณ

ชัยนาท

ชัย, ชย

ชัยภูมิ

ชัย

ราชทินนาม
พระธรรมาวุธวิศิษฐ์, พระปั ญญาวุธธรรมคณี , พระวิมลธรรมา
นุวธุ , พระสุ ตาวุธกวี, พระสุ ตาวุธวิสิฐ
พระกาญจนวัตรวิบูล, พระวิสุทธิกาญจนวิบูลย์, พระโสภณ
กาญจนาภรณ์
พระกาฬสิ นธุ์ธรรมคณี
พระราชวชิรดิลก, พระวชิรสารโศภณ, พระวิเชียรธรรมคณี ,
พระวิเชียรโมลี, พระวิบูลวชิรธรรม, พระสิ ทธิวชิรโสภณ
พระราชจันทกวี, พระราชจันทโมลี
พระเทพชลธารมุนี, พระชลธารธรรมวาที, พระชลธารมุนี,
พระชลธารเมธี,พระชลโธปมคุณ, พระเมธีชลธาร,
พระชลญาณมุนี
พระสุ วรรณเมธาจารย์
พระราชชยาภรณ์, พระชัยนาทมุนี, พระปริ ยตั ิชยากร,
พระมงคลชัยสิ ทธิ< , พระวิชยั วุฒาจารย์, พระสิ ทธิชยั มุนี,
พระสุ ชยั มุนี
พระราชชัยมุนี, พระวีรชัยธรรมคณี , พระวีรชัยมุนี,
พระวีรชัยสุ นทร

๑๑๖

ตารางที4 ๒๕ (ต่อ)
เขตที4อยู่
เชียงใหม่

หน่วยคํา
นพ

ตราด

บุรเขตต์

ไทรบุรี๕๖

นิโครธ

นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสี มา
นครราชสี มา
บัวใหญ่
นครศรี ธรรมราช

ปทุม
สิ ริ,นคร
นนท

นราธิวาส

นราธิ

น่าน

นันท

๕๖

พระนพิสีพิศาลคุณ(มาจากเมืองนวบุรีหรื อนพบุรีเชียงใหม่) ตัง
ในสมัย ร.๕ สําหรับเมืองนครเชียงใหม่๕๕
พระบุรเขตต์คณาจารย์(บุรเขตต์หมายถึงภาคตะวันออกเนื4อง
ด้วย จ.ตราดอยูภ่ าคตะวันออกสุ ดของประเทศ)

พระนิโครธธรรมธาดา, พระนิโครธมาโนชชยธาดา
พระธรรมวรนายก, พระเทพวรนายก, พระราชมุนีนายก,
นายก
พระราชวรนายก, พระญาณนายก, พระมุนีนายก
พระธรรมเจติยาจารย์, พระเทพเจติยาจารย์, พระเทพมหาเจติยา
เจติย,ปฐม จารย์, พระปฐมเจติยาทร, พระปฐมเจติยานุรักษ์,
พระปฐมนคราจารย์, พระปฐมนคราภิรักษ์
พระพนมคณาจารย์, พระพนมเจติยานุรักษ์,
พนม
พระมหาพนมนครคณาจารย์
พระเทพสี มาภรณ์, พระราชสี มาภรณ์, พระมงคลสี หราชมุนี,
สี มา,สี หราช
พระสี หราชสมาจารมุนี, พระอรรถจารี สีมาจารย์

นนทบุรี

๕๕

ราชทินนาม

เรื4 องเดียวกัน,๑๘๔.
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

พระปทุมญาณมุนี
พระนครธรรมธราจารย์, พระสิ ริคณาภรณ์,
พระสิ ริธรรมราชคณี
พระปรี ชานนทมุนี, พระปรี ชานนทโมลี, พระมงคลนนทเขต,
พระโสภณนนทสาร, พระนนทสารเวที
พระไพโรจน์นราธิคุณ
พระธรรมนันทโสภณ,พระเทพนันทาจารย์,
พระราชนันทาจารย์, พระชยานันทมุนี

๑๑๗

ตารางที4 ๒๕ (ต่อ)
เขตที4อยู่
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี

หน่วยคํา
ปทุม

ราชทินนาม
พระปทุมวรนายก, พระศรี ปทุมเมธี

บูรพ,ปราจีน พระบูรพาคณาจารย์๕๗, พระปราจีนมุนี

พังงา

พังงา

พระปฏิภาณพังงารัฐ

พิจิตร

วิจิตร

พระราชวิจิตรโมลี

พิบูลสงคราม๕๘

วิบูล

พระวิบูลเมธี

พิษณุโลก

พิษณุ

พระพิษณุบุราจารย์

เพชรบุรี

วชิร,เพชร,
พัชร,วัชร

เพชรบูรณ์

พัชร,,เพชร
วัชร,พัชร

แพร่

โกสัย

ภูเก็ต

คิรีรัฐ

มหาสารคาม

สารคาม

มุกดาหาร

มุกดาหาร

๕๗

พระราชวชิราภรณ์, พระเพชรคุณมุนี, พระมงคลวชิราจารย์,
พระศรี พชั ราจารย์, พระศรี วชิรโมลี, พระสุ ธีวชั โรดม,
พระสิ ทธิวชิรโสภณ
พระราชพัชราภรณ์, พระปริ ยตั ิพชั ราภรณ์, พระพัชรบุรณาจารย์,
พระพิศาลพัชรกิจ, พระเพชรบูรณคณาวสัย,
พระวัชรบุราจารย์, พระศรี พชั โรดม
พระโกสัยธรรมคณี (ในศิลาจารึ กกล่าวถึงเมืองโกสัยเป็ นชื4อเก่า
ของ จ.แพร่ )
พระคิรีรัฐธรรมคณี (เมืองที4เป็ นภูเขาเป็ นชื4อประจําจ.ภูเก็ต)
พระเทพสารคามมุนี,พระราชสารคามมุนี, พระสารคามมุนี,
พระสิ ทธิสารมุนี
พระราชมุกดาหารคณี , พระมุกดาหารธรรมคณี ,
พระมุกดาหารโมลี

บูรพา หมายถึงภาคตะวันออก จ.ปราจีนตังอยูภ่ าคตะวันออกของไทย
๕๘
อยูใ่ นประเทศกัมพูชา เป็ น ๑ ใน ๔ จังหวัดที4ประเทศไทยได้ดินแดนคืนจากฝรั4งเศสในช่วง พ.ศ.
๒๔๘๔ โดยยกท้องที4 การปกครองเมืองเสี ยมราฐขึนเป็ นจังหวัด ภายหลังสงครามโลกครั งที4 ๒ ไทยต้องส่ ง
ดินแดนจังหวัดพิบูลสงครามคืนให้แก่ฝรั4งเศส ซึ4งปกครองประเทศกัมพูชาอยูใ่ นขณะนัน

๑๑๘

ตารางที4 ๒๕ (ต่อ)
เขตที4อยู่

หน่วยคํา

ราชทินนาม

ระนอง

ระณังค

พระราชรณังคมุนี, พระรณังควินยั มุนีวงศ์, พระระณังควินยั มุนี

ราชบุรี โพธาราม

โพธาราม

พระโพธารามคณารักษ์

ศรี สะเกษ

เกษตร

สกลนคร

สกล

สมุทรปราการ

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร
สระแก้ว
อรัญญประเทศ

พระเกษตรศีลจารย์

พระศรี สกลกิจ, พระสกลธรรมคณี
พระศรี สมุทรคุณ, พระสมุทรเมธาจารย์, พระสมุทรเมธี,
สมุทร
พระสิ ริสมุทรคุณ, พระโสภณสมุทรคุณ
พระเทพสมุทรโมลี, พระราชสมุทรเมธี, พระราชสมุทรโมลี,
พระราชสมุทรรังษี, พระเมธี สมุทรคุณ, พระเมธีสมุทรเขตต์,
สมุทร
พระสมุทรโมลี,พระสมุทรเวที,พระสมุทรสุ ธี,
พระสุ ธีสมุทรสาร
พระเทพสาครมุนี, พระราชสาครมุนี, พระสมุทรคุณากร,
สาคร,สมุทร พระสมุทรคุณาจารย์, พระสาครธรรมคณี , พระสาครมุนี,
พระสาครรัตนมุนี
อรัญญ

พระอรัญญประเทศคณาจารย์

สิ งห์บุรี

สิ งห

พระธรรมสิ งหบุราจารย์, พระเทพสิ งหบุราจารย์,
พระราชสิ งหคณาจารย์, พระราชสิ งหวรมุนี,พระสิ งหบุราจารย์,
พระสิ งหราชมุนี

สิ งห์บุรี
พรหมบุรี

พรหม

สิ งห์บุรี อินทบุรี

อินทร

พระอินทรโมลี

สุ โขทัย

สุ ข,อุทยั

สุ พรรณบุรี

สุ พรรณ,
สุ วรรณ

พระสุ ขวโรทัย
พระราชสุ พรรณนาภรณ์, พระเทพสุ วรรณโมลี,
พระสุ วรรณโมลี, พระสุ วรรณวุฒาจารย์

พระพรหมโมลี

๑๑๙

ตารางที4 ๒๕ (ต่อ)
เขตที4อยู่
สุ ราษฏร์ธานี
ไชยา

หน่วยคํา
ชย

ราชทินนาม
พระชยาภิวฒั น์

พระนครศรี อยุธยา

โบราณ,
ธานินทร

พระเทพโบราณคณาจารย์, พระราชธานินทราจารย์,
พระโบราณคณิ ศร (จ.อยุธยาเป็ นราชธานีเก่าของไทย)

อ่างทอง

สุ วรรณ

พระราชสุ วรรณโมลี,พระราชสุ รรณโสภณ

อ่างทอง โพธิ< ทอง
อ่างทอง
วิเศษไชยชาญ

โพธิ

พระโพธิวรญาณ

วิเศษชย

พระวิเศษชยสิ ทธิ<

อุดรธานี

อุดร

พระอุดรคณาจารย์, พระอุดรธรรมคณี

อุทยั ธานี

อุทยั

พระราชอุทยั กวี, พระอุทยั ธรรมคณี , พระอุทยั ธรรมานุวตั ร

อุบลราชธานี

อุบล

พระเมธีรัตโนบล, พระวิโรจน์รัตโนบล, พระอุบลคณาจารย์

จากตัว อย่า งทัง หมดอาจจะทํา ให้สั บ สนบางราชทิ น นามบางชื4 อ ได้ด้ว ยว่า มี ชื4 อ และ
หน่ ว ยคํา รวมไปถึ ง ความหมายเหมื อ นกัน เช่ น จัง วัด เพชรบุ รี แ ละจัง หวัด เพชรบู ร ณ์ จัง หวัด
สมุทรสงคราม สมุทรปราการและสมุทรสาคร จังวัดชัยนาทและชัยภูมิเป็ นต้น การกําหนดว่าเป็ นชื4อ
ในจังหวัดใดนัน ก็กาํ หนดตามการพระราชทานเช่นกับราชทินนามที4ต งั ตามชื4อวัด อีกประการหนึ4งมี
บางชื4 อราชทินนามที4ได้ต งั ข้ามจังหวัดบ้างเช่ น พระราชวชิ รดิลก เดิมเป็ นชื4 อประจําจังหวัดกําแพง
เชร ปั จจุบนั ชื4 อนี พระราชทานให้วดั เพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนัน หากว่าชื4 อ
ราชทินนามใดมีหน่วยคําอันเดียว ชื4อราชทินนามนันก็สามารถย้ายที4ได้ ไม่มีการกําหนดที4ตายตัว

๑๒๐

ตารางที4 ๒๖ ตัวอย่างราชทินนามเขตที4อยูท่ ี4มีหน่วยคําคล้ายกัน
หน่วยคํา

เขตที4อยู่
ชัยนาท

ชัย, ชย

ชัยภูมิ

ราชทินนาม
พระราชชยาภรณ์, พระชัยนาทมุนี, พระปริ ยตั ิชยากร, พระมงคล
ชัยสิ ทธิ< , พระวิชยั วุฒาจารย์, พระสิ ทธิชยั มุนี, พระสุ ชยั มุนี
พระราชชัยมุนี, พระวีรชัยธรรมคณี , พระวีรชัยมุนี,
พระวีรชัยสุ นทร

สุ ราษฏร์ธานี ไชยา พระชยาภิวฒั น์
นนทบุรี
นนท,นันท
น่าน
บุร,บูร
ปทุม

ตราด

พระบูรพาคณาจารย์

นครราชสี มา บัว
ใหญ่

พระปทุมญาณมุนี
พระปทุมวรนายก, พระศรี ปทุมเมธี

ราชบุรี โพธาราม พระโพธารามคณารักษ์
อ่างทอง โพธิ< ทอง พระโพธิวรญาณ
กําแพงเพชร

วชิร,วิเชียร,
เพชร,พัชร,
วัชร

พระบุรเขตต์คณาจารย์

ปราจีนบุรี

ปทุมธานี
โพธิ

พระปรี ชานนทมุนี, พระปรี ชานนทโมลี, พระมงคลนนทเขต,
พระโสภณนนทสาร, พระนนทสารเวที
พระธรรมนันทโสภณ,พระเทพนันทาจารย์, พระราชนันทาจารย์,
พระชยานันทมุนี

เพชรบุรี

เพชรบูรณ์

พระราชวชิรดิลก, พระวชิรสารโศภณ, พระวิเชียรธรรมคณี ,
พระวิเชียรโมลี, พระวิบูลวชิรธรรม, พระสิ ทธิวชิรโสภณ
พระราชวชิราภรณ์, พระเพชรคุณมุนี, พระมงคลวชิราจารย์,
พระศรี พชั ราจารย์, พระศรี วชิรโมลี, พระสุ ธีวชั โรดม,
พระสิ ทธิวชิรโสภณ
พระราชพัชราภรณ์, พระปริ ยตั ิพชั ราภรณ์, พระพัชรบุรณาจารย์,
พระพิศาลพัชรกิจ, พระเพชรบูรณคณาวสัย, พระวัชรบุราจารย์,
พระศรี พชั โรดม

๑๒๑

ตารางที4 ๒๖ (ต่อ)
หน่วยคํา

เขตที4อยู่
สมุทรปราการ

สมุทร,
สาคร

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

สุ พรรณ,
สุ วรรณ

สุ พรรณบุรี
อ่างทอง

ราชทินนาม
พระศรี สมุทรคุณ, พระสมุทรเมธาจารย์, พระสมุทรเมธี,
พระสิ ริสมุทรคุณ, พระโสภณสมุทรคุณ
พระเทพสมุทรโมลี, พระราชสมุทรเมธี, พระราชสมุทรโมลี,
พระราชสมุทรรังษี, พระเมธี สมุทรคุณ, พระเมธีสมุทรเขตต์,
พระสมุทรโมลี, พระสมุทรเวที, พระสมุทรสุ ธี,
พระสุ ธีสมุทรสาร
พระเทพสาครมุนี, พระราชสาครมุนี, พระสมุทรคุณากร,
พระสมุทรคุณาจารย์, พระสาครธรรมคณี , พระสาครมุนี,
พระสาครรัตนมุนี
พระราชสุ พรรณนาภรณ์, พระเทพสุ วรรณโมลี, พระสุ วรรณโมลี
พระสุ วรรณวุฒาจารย์
พระราชสุ วรรณโมลี,พระราชสุ รรณโสภณ

ตังตามบทบาทและหน้ าที
พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาล้วนมีความรู้ความสามารถหลากหลายในแต่ละด้าน ด้วยเหตุ
ที4พระสงฆ์ผทู้ ี4ได้รับสมณศักดิ<หรื อหน้าที4ต่าง ๆ ในคณะสงฆ์มีหน้าที4แตกต่างกันไปในการจรรโลง
พระพุทธศาสนาให้ยาวนาน จึงมีการจัดสมณศักดิ<ให้ถูกต้องกับหน้าที4 การงานเป็ นการให้กาํ ลังใจ
แด่พระสงฆ์ผปู้ ฏิบตั ิกิจของพระศาสนา นับว่าเป็ นกุศโลบายอีกอย่างหนึ4 งในการปกครองประเทศ
ของพระเจ้าแผ่นดินผูท้ รงทศพิธราชธรรม หน้าที4ของพระสงฆ์ในด้านต่าง ๆสามารถแบ่งออกได้
ดังนี
๑. สายการปกครอง
๒. สายพระธรรมกถึก
๓. สายการศึกษา
๔. สายวิปัสสนา
๕. สายต่างประเทศ
๖. สายการพัฒนา

๑๒๒

สายการปกครอง
คณะสงฆ์ได้จดั ให้มีการปกครองโดยจัดลําดับการปกครองตังแต่เจ้าอาวาสจนถึงเจ้าคณะ
ใหญ่หนต่าง ๆ ทําหน้าที4ดูแลจัดการพระภิกษุสามเณรในราชอาณาจักรให้ศาสนาเจริ ญวัฒนาสถาพร
สื บมา ทําให้มีพระสงฆ์จาํ พวกหนึ4 งเกิ ดขึ นเพื4อทําหน้าที4ปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรทังหลาย
เรี ยกว่าพระสังฆาธิ การ เป็ นเจ้าคณะปกครอง ราชทินนามที4ต งั ตามบทบาทและหน้าที4ประเภทแรก
ได้แก่สายปกครองซึ4 งก็คือราชทินนามที4พระราชทานแด่พระสงฆ์เหล่านี รู ปแบบของราชทินนาม
ประเภทนี คือ การใช้หน่วยคําที4มีความหมายถึงการปกครองหมู่คณะ ประกอบด้วยหน่วยคําว่า คณ,
คณี , นายก, ปาโมกข์, วาห, อธิบดี, ซึ4 งแปลว่า ผูน้ าํ คณะ ผูเ้ ป็ นใหญ่ มาประกอบกับคุณศัพท์เป็ นราช
ทินนามสําหรับพระราชทานพระสงฆ์สายปกครอง ดังมีตวั อย่างดังนี
ตารางที4 ๒๗ ตัวอย่างราชทินนามสายปกครอง
หน่วยคํา

คณ

คณี

นายก
ปาโมกข์

ราชทินนาม
พระทักษิณคณาธิกร, พระอุดรคณาภิรักษ์, พระมหาคณานุศิษฏ์, พระจุลคณานุ
ศาสน์, พระมหาคณิ ศร, พระจุลคณิ ศร, พระทักษิณคณิ ศร,พระอุดรคณารักษ์,
พระสมุหวรคณิ สรสิ ทธิการ, พระพนมคณาจารย์, พระพิศาลคณานุกิจ,
พระโพธารามคณารักษ์, พระมหาพนมนครคณาจารย์, พระวิสุทธิคณาภรณ์, พระ
สมณคณาจารย์, พระสิ ริคณาภรณ์, พระสุ ทธิพงษ์คณาลัย, พระสุ ธรรมคณาจารย์,
พระสุ ธีคณาจารย์, พระอวาจีคณานุสิชฌ์,
พระราชธรรมคณี ,พระราชมุกดาหารคณี , พระกาฬสิ นธุ์ธรรมคณี ,
พระโกสัยธรรมคณี , พระธรรมารามคณี , พระปฏิภาณธรรมคณี , พระปัญญาวุธ
ธรรมคณี , พระพิพฒั น์ธรรมคณี , พระไพโรจน์ธรรมคณี , พระวิเชียรธรรมคณี ,
พระวิมลธรรมคณี , พระวิสุทธิธรรมคณี , พระวีรชัยธรรมคณี , พระสกลธรรมคณี
พระมหานายก, พระจุลนายก, พระญาณนายก, พระธรรมจินดานายก,
พระปทุมวรนายก, พระสวรรค์วรนายก, พระพุทธวิถีนายก, พระมงคลนายก,
พระมุนีนายก, พระรัชมงคลนายก, พระวิสุทธินายก,
พระธรรมปาโมกข์, พระปาโมกข์มุนี

วาห

พระสังฆภารวาหมุนี

อธิบดี

พระวิสุทธาธิบดี, พระสุ ธรรมาธิบดี,พระสุ เมธาธิบดี

๑๒๓

สายพระธรรมกถึก
สําหรับราชทินนามที4พระราชทานแด่พระสงฆ์นกั เผยแพร่ เป็ นนักเทศน์แสดงธรรมได้
ไพเราะจับใจ มีปฏิภาณโวหารอันน่าฟังเรี ยกว่าพระธรรมกถึกนี รู ปแบบของราชทินนามประเภทนี
จากการศึกษาพบว่ามีการนําหน่วยคําที4เกี4ยวเนื4องกับการแสดงพระธรรมเทศนามาเป็ นส่ วนประกอบ
ซึ4 งได้แก่ หน่ วคําว่า นิ เทศ, ปฎิ ภาณ, ประกาศ, พาที,ภาณ,ภาณี ,วาท,วาที,วิภชั ,สร,สุ พจน,อุเทศ,
อรรถรส ซึ4งแปลว่า ผูแ้ สดง ประกาศ กล่าว จําแนก แจกพระธรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี
ตารางที4 ๒๘ ตัวอย่างราชทินนามสายพระธรรมกถึก
หน่วยคํา
นิเทศ
ปฎิภาณ
ประกาศ
พาที
ภาณ, ภาณี

วาท, วาที

ราชทินนาม
พระราชธรรมนิเทศ, พระนิเทศธรรมวาที, พระนิเทศศาสนคุณ, พระวิจิตรธรรมนิเทศ,
พระวิธูรธรรมนิเทศ, พระวิบูลธรรมนิเทศ, พระศรี ธรรมนิเทศ,
พระราชปฏิภาณโกศล, พระราชปฏิภาณมุนี, พระราชปฏิภาณโสภณ,
พระราชวิจิตรปฏิภาณ,
พระพุทธพจนประกาศ
พระพิจิตรธรรมพาที, พระพิศาลธรรมพาที,
พระราชธรรมภาณี , พระธรรมภาณกวี, พระธรรมภาณโกศล, พระธรรมภาณพิลาส,
พระธรรมภาณโสภณ, พระพิศาลธรรมภาณี , พระพิศิษฏ์ธรรมภาณ, พระวิจิตรธรรม
ภาณี , พระวิทิตธรรมภาณ, พระวิบูลธรรมภาณ, พระวิมลธรรมภาณ, พระสุ ธรรมภาณี ,
พระราชธรรมวาที, พระชลธารธรรมวาที, พระพิบูลธรรมวาที, พระไพศาลธรรมวาที,
พระไพศาลศีลวาท, พระสุ ขมุ วาทเวที, พระวิบูลธรรมวาที, พระศรี พิพฒั นธรรมวาที,
พระโสภณธรรมวาที,

วิภชั

พระโกศลธรรมวิภชั

สร

พระสรญาณมุนี, พระสรภาณกวี, พระสรภาณโกศ, พระสรภาณมุนี,

สุ พจน

พระสุ พจนมุนี

อุเทศ

พระศาสนุเทศาจารย์

อรรถรส

พระสุ นทรอรรถรส

๑๒๔

สายการศึกษา
ในพระพุท ธศาสนามี ธุ ระ ๒ ประการคื อ คันถธุ ระและวิปั ส สนาธุ ระ คันถธุ ระได้แ ก่
การศึก ษาเล่ าเรี ย นในหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุท ธเจ้า ราชทินนามในประเภทนี จึง
เกี4 ยวเนื4 องด้วยการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม หมายถึงพระสงฆ์ที4ได้ศึกษาเล่าเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมอัน
เป็ นอัต หิ ต ประโยชน์ ใ นส่ ว นเฉพาะตนและพระสงฆ์ผู้มี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลให้ค วามอุ ป ถัม ภ์
การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมอันเป็ นปรหิ ตประโยชน์ รู ปแบบของราชทินนามหมวดนี ปรากฏว่ามีการ
ใช้หน่วยดังนีคือ กวี, โกศล, ญาณ, ธีร, ดิลก, บัณฑิต, ปริ ยตั ิ, ปั ญญา, มุนี, เมธา, เมธี , โมลี, เวที, ศรี ,
สุ ธี, สุ เมธ,อาจารย์, เป็ นต้น ซึ4งความหมายก็เกี4ยวกับผูม้ ีความรู้และผูม้ ีปัญญาทังนัน ดังมีตวั อย่างดังนี
ตารางที4 ๒๙ ตัวอย่างราชทินนามสายการศึกษา
หน่วยคํา
กวี

ราชทินนาม
พระธรรมกวี, พระเทพกวี, พระราชกวี, พระกวีวงศ์, พระกวีวรญาณ, พระปริ ยตั ิกวี
,

โกศล

พระเทพโกศล, พระราชธรรมโกศล, พระปริ ยตั ิโกศล, พระปิ ฏกโกศล,

ญาณ

สมเด็จพระญาณวโรดม, พระอุดมญาณโมลี, พระธรรมฐิติญาณ, พระเทพญาณมุนี,

ธีร

สมเด็จพระมหาธีราจารย์, พระราชธีราภรณ์, พระพิศาลธีรคุณ, พระศรี ธีรพงษ์,

ดิลก

พระธรรมดิลก, พระเทพดิลก, พระราชวชิรดิลก, พระศาสนดิลก,

บัณฑิต

พระธรรมบัณฑิต, พระเทพบัณฑิต, พระราชบัณฑิต, พระปริ ยตั ิบณั ฑิต,

ปริ ยตั ิ

พระธรรมปริ ยตั ิโสภณ, พระเทพปริ ยตั ิ, พระราชปริ ยตั ิ, พระปริ ยตั ิธาดา,

ปัญญา

พระธรรมปั ญญาบดี, พระเทพปัญญาสุ ธี,พระราชปั ญญาภรณ์, พระปั ญญารังสี ,

มุนี

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์, พระพรหมมุนี, พระธรรมมุนี, พระเทพมุนี, พระราชมุนี,

เมธา

พระพรหมเมธาจารย์, 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)
หน่วยคํา

ราชทินนาม

ศรี

พระศรี ธรรมคุณาธาร, พระศรี ธรรมาภรณ์, พระศรี วราภรณ์, พระศรี สักยวงศ์,

สุ ธี

พระพรหมสุ ธี, พระธรรมสุ ธี, พระเทพสุ ธี, พระราชสุ ธี, พระสุ ธีรัตนาภรณ์,

สุ เมธ

พระมหาสุ เมธาจารย์, พระสุ เมธมุนี, พระราชสุ เมธาภรณ์, พระสุ เมธากรกวี,

อาจารย์

สมเด็จพระพุฒาจารย์, พระธรรมโกศาจารย์, พระเทพวุฒาจารย์, พระศีลธราจารย์,

อนึ4 งราชทินนามนหมวดนี มีความหลากหลายมาก ยกตัวอย่างคือ พระสงฆ์ผเู้ ป็ นเปรี ยญ
ธรรม ๙ ประโยค นิ ยมใช้คาํ ต้นราชทินนามว่า “ศรี และเมธี ” และเปรี ยญเอก๕๙จะนิ ยมใช้คาํ ว่า สุ ธี
เป็ นต้นเป็ นคําขึนต้นราชทินนาม อนึ4งหากเป็ นเปรี ยญโท๖๐ นิยมใช้คาํ ว่า สิ ริ เป็ นคําขึนต้นและมักจะ
ใช้คาํ ว่า กวี เมธี สุ ธี เวที มุนี โมลี เป็ นต้น เป็ นคําลงท้าย และหากเป็ นผูท้ ี4มีอุปการะแก่ การศึกษา
นิยมใช้คาํ ว่า ปริ ยตั ิ เป็ นส่ วนประกอบเป็ นต้น
สายวิปัสสนา
ธุ ร ะในพระพุ ท ธศาสนาประเภทที4 ๒ ได้แ ก่ วิปั ส สนาธุ ระ ราชทิ น นามประเภทนี จึ ง
เกี4 ยวเนื4 องด้วยวิปัสสนาธุ ระ หมายถึง พระสงฆ์ผเู้ ป็ นรัตตัญAู มีพรรษายุกาล มีคุณธรรมด้านการ
เจริ ญวิปัสสนา เจริ ญพระกรรมฐานและสอนพระกรรมฐานแด่พุทธศาสนิกชน เรี ยกอย่างสามัญว่า
เกจิอาจารย์ พระสงฆ์ผมู้ ีคุณวิเศษด้านนี มีความพิเศษแผกจากพระราชาคณะทัว4 ไปคือ พัดยศประจํา
ตําแหน่ งจะเป็ นพัดยศสี ขาวล้วนตามชันต่าง ๆ หน่ วยคําที4ปรากฏว่านํามาประกอบเป็ นราชทินาม
ของพระราชาคณะประเภทนี ได้แก่หน่ วยคําว่า เถร, มงคล,ภาวนา,วิสุทธิ , ศีล,สังวร, ซึ4 งมีความ
หมายถึงคุณธรรมที4มีในภายในของท่านัน4 เอง มีตวั อย่างดังนี

๕๙
๖๐

ได้แก่ผสู ้ อบได้เปรี ยญธรรม ๗,๘,๙ ประโยค
ได้แก่ผสู ้ อบได้เปรี ยญธรรม ๔,๕,๖ ประโยค

๑๒๖

ตารางที4 ๓๐ ตัวอย่างราชทินนามสายวิปัสสนา
หน่วยคํา
เถร

ภาวนา

มงคล
วิสุทธิ
ศีล
สังวร

ราชทินนาม
พระราชพรหมเถร, พระคัมภีรญาณเถร, พระญาณวิทยาคมเถร, พระญาณวิสุทธิเถร,
พระธรรมวิโรจนเถร, พระธรรมวิหารี เถร, พระธรรมสารเถร, พระบวรวิริยเถร,
พระปัญญาคัมภีรเถร, พระปั ญญาพิศาลเถร, พระปัญญาวิสารเถร, พระพุทธสารเถร,
พระโพธิญาณเถร, พระโพธิญาณรังสี เถร, พระโพธิธรรมาจารย์เถร,
พระราชภาวนามงคล, พระราชภาวนาวราจารย์, พระราชภาวนาวิกรม, พระราชภาวนา
วิมล, พระราชภาวนาวิสุทธิ< , พระภาวนากิจโกศล, พระภาวนาโกศลเถร, พระภาวนา
ญาณวิเทศ, พระภาวนาญาณวิมลเถร, พระภาวนานุสิฐเถร, พระภาวนาปั ญญาวิสุทธิ<,
พระภาวนาพิศาลเถร, พระภาวนาโพธิคุณ, พระภาวนาภิรามเถร, พระภาวนาวิเทศ,
พระเทพมงคลญาณ, , พระมงคลทิพยมุนี, พระมงคลเทพมุนี, พระมงคลเทพโมลี,
พระมงคลราชมุนี, พระราชมงคล, พระราชมงคลญาณ, พระราชมงคลนายก, พระราช
มงคลบัณฑิต, พระราชมงคลมุนี, , พระราชมงคลรังษี, พระมงคลกิตติธาดา
พระวิสุทธาธิบดี, พระวิสุทธิวงศาจารย์, พระธรรมวิสุทธิกวี,พระธรรมวิสุทธิมงคล,
พระวิสุทธิคณาภรณ์, พระวิสุทธิญาณเถร, พระวิสุทธิญาณมุนี, พระวิสุทธิธรรมคณี ,
พระศีลขันธโสภณ, พระศีลขันธโสภิต, พระศีลคุณธราจารย์, พระศีลคุณวิสุทธิ< ,
พระศีลธราจารย์, พระศีลมงคล, พระศีลวรคุณ, พระศีลวราลังการ, พระศีลวัตรวิมล,
พระศีลวิสุทธาจารย์, พระศีลวิสุทธิดิลก, พระศีลวุฒาจารย์, พระศีลสังวรคุณ,
สมเด็จพระญาณสังวร, พระราชสังวรวิสุทธิ<, พระราชสังวรอุดม, พระราชสังวรวิมล,
พระราชสังวราภิมณฑ์, พระวิสุทธิสังวรเถร, พระโพธิสังวรเถร, พระสังวรวิมลเถร,

สายการต่ างประเทศ
พระสงฆ์ที4 มี ส่ ว นสํา คัญ ในการเผยแพร่ พ ระพุท ธศาสนาให้เจริ ญไพศาลไปในไพรั ช
ต่างประเทศนอกพระราชอาณาจักรถื อเป็ นกํา ลัง สําคัญอย่า งมาก ราชทินนามที4จะพระราชทาน
สําหรับพระสงฆ์ผปู้ ฏิบตั ิศาสนกิจต่างประเทศเพื4อถวายกําลังใจเพิ4มพูนศรัทธาแก่บรรดาศิษยานุศิษย์
จากการศึกษารู ปแบบของราชทินนามประเภทนีปรากฏว่ามีลกั ษณะทัว4 ไปคล้ายราชทินนามประเภท
อื4นแต่ที4แตกต่างจากประเภทอื4นคือหน่ วยคําที4นาํ มาใช้มีแค่คาํ ว่า “วิเทศ”ซึ4 งหมายถึ งต่างประเทศ
เพียงหน่วยคําเดียวเท่านัน ดังตัวอย่างต่อไปนี

๑๒๗

ตารางที4 ๓๑ ตัวอย่างราชทินนามสายต่างประเทศ
หน่วยคํา

วิเทศ

ราชทินนาม
พระเทพสิ ทธิวเิ ทศ, พระราชธรรมวิเทศ, พระราชพุทธิวเิ ทศ, พระราชโพธิวิเทศ,
พระราชมงคลวิเทศ, พระราชสิ ทธิวเิ ทศ, พระปัญญาธรรมวิเทศ, พระภาวนาญาณวิเทศ,
พระภาวนาวิเทศ, พระวิเทศธรรมกวี, พระวิเทศธรรมนาถ, พระวิเทศธรรมรังสี ,
พระวิเทศโพธิคุณ, พระวิบูลธรรมวิเทศ, พระสิ ริธรรมวิเทศ,

สายการพัฒนา
พระสงฆ์จาํ นวนหนึ4 งมีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติท งั ด้านวัตถุและบุคลากรเรี ยกว่า
พระนักพัฒนา ถือว่าท่านเหล่านันเป็ นกําลังของแผ่นดินอีกอย่างหนึ4ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลเล็งเห็นดังนันแล้วจึงทรงพระราชทานสมณศักดิ< และราชทินนาม
สําหรับพระสงฆ์เหล่านี หน่วยคําที4บ่งถึงคุณสมบัติของท่านคือ “พัฒน” , “วัฒน” และ “กิ จ” ซึ4 งว่า
โดยความหมายแล้วก็แปลว่าผูพ้ ฒั นาและทํากิจของคณะสงฆ์ ดังนี
ตารางที4 ๓๒ ตัวอย่างราชทินนามสายพัฒนา
หน่วยคํา
พัฒน

วัฒน

กิจ

ราชทินนาม
พระพิพฒั น์กิจจาภรณ์, พระพิพฒั น์กิจวิธาน, พระพิพฒั น์คณาภรณ์, พระพิพฒั น์ปัญญา
ภรณ์, พระพิพฒั น์วราภรณ์, พระพิพฒั น์วิริยาภรณ์, พระพิพฒั น์สังวรคุณ, พระพิศาล
พัฒนกิจ, พระพิศาลพัฒนโสภณ, พระพิศาลพัฒนาทร, พระพิศาลพัฒโนดม, พระพิศาล
พิพฒั นพิธาน, พระราชพัฒนโสภณ, พระราชพิพฒั นโกศล, พระราชพิพฒั นาภรณ์,
พระจิรธรรมาภิวฒั น์, พระพิพิธกิจจาภิวฒั น์, พระพิศาลมงคลวัฒน์,พระพุทธิวงศ์ววิ ฒั น์,
พระไพศาลสิ ริวฒั น์, พระวัฒนญาณดิลก, พระวัฒนมงคล, พระสิ ริวฒั น์วสิ ุ ทธิ, พระ
สิ ริวฒั น์เวที, พระสิ ริวฒั นสุ ธี, พระสิ ริวฒั โนดม, พระราชสิ ริวฒั น์, พระราชสุ วฒั นา
ภรณ์, พระธรรมสิ ริวฒั น์,
พระฐาปนกิจโกศล, พระธรรมกิจจานุการี , พระธรรรมกิจจโกศล, พระปรี ชานวกิจ,
พระพิจารณ์วิหารกิจ, พระพิพิธกิจจาภิวฒั น์, พระพิศาลวิหารกิจ, พระพิศาลศาสนกิจ,
พระวิมลกิจจาภรณ์, พระวิมลกิจจารักษ์, พระสุ นทรกิจโกศล,

๑๒๘

ตังเป็ นกรณีพเิ ศษ
ราชทินนามประเภทสุ ดท้ายได้แก่ราชทินนามที4ต งั เป็ นกรณี พิเศษมีท งั พิเศษเฉพาะกลุ่ม
เฉพาะบุคคล เฉพาะโอกาส นอกจากที4ได้กล่าวมาแล้วในทุกประเภทซึ4งแบ่งออกได้ ๔ ประการคือ
๑. พระสงฆ์ผเู้ ป็ นพระราชวงศ์
๒. พระสงฆ์ที4เป็ นเชือสายมอญรามัญ
๓. พิเศษเฉาะบางรู ป
๔. วโรกาสพิเศษ
พระสงฆ์ผ้เู ป็ นพระราชวงศ์
ประเทศไทยแต่โบราณเมื4อพระพุทธศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื องในอาณาจักรไทย จึงมีธรรมเนียม
ว่าลูกผูช้ ายนันหากจะถือว่าเป็ นคนอย่างสมบูรณ์ตอ้ งผ่านการบวชเรี ยนเสี ยก่อนจึงจะถือว่าเป็ นคน
อย่างสมบูรณ์ ดังนันผูช้ ายไทยจึงพากันบวชเพื4อตอบแทนพระคุณบุพการี และเพื4อศึกษาเล่าเรี ยนขัด
เกลาตัวเอง จึงเกิ ดเป็ นประเพณี สืบเนื4 องกันมาจนปั จจุบนั ข้อนี ทาํ กันตังแต่ราษฎรจนถึ งพระเจ้า
แผ่นดินดังปรากฏว่ามีเจ้านายพระราชวงศ์หลายพระองค์ทรงผนวชในพระพุทธศาสนา นัน4 ไม่ใช่
เหตุที4จะกล่าวด้วยเพราะทรงผนวชแล้วก็ทรงลาผนวชเพื4อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่ในราชกิจด้านต่าง ๆ แต่ที4น่าอัศจรรย์และน่าสรรเสริ ญยิ4งคือมีเจ้านายบางพระองค์ทรงมี
พระอจลศรัทธาไม่หวัน4 ไหวไม่ได้ทรงลาผนวชแต่ทรงครองสมณเพศบําเพ็ญสมณธรรมต่อไปตราบ
เท่าพระชนมายุ ไม่ได้ทรงมีพระอาลัยในราชสมบัติอนั เป็ นโลกี ยวิสัยแต่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ
ไม่ได้คาํ นึงถึงความสุ ขสบายในความเป็ นเจ้านายพระราชวงศ์ทรงมุ่งตรงต่อพระนิพพานเป็ นที4ต งั
ความทราบถึงใต้ฝ่าละอองธุ ลีพระบาททรงมีพระราชดําริ จะยกย่องพระราชวงศ์ให้ย4งิ ขึนไปจึงทรง
พระราชทานสมณศักดิ<เป็ นกรณี พิเศษให้แด่พระราชวงศ์พระองค์น นั
ในพระราชวงศ์จกั รี เจ้านายผูท้ รงผนวชแล้วได้รับพระราชทานสมณศักดิ<เป็ นพระองค์แรก
ได้แก่ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าวาสุ กรี พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
มหาราชอันประสู ติแต่เจ้าจอมมารดาจุย้ ทรงผนวชตังแต่ทรงพระเยาว์เป็ นสามเณรจนเป็ นพระภิกษุ
ในปี พุทธศักราช ๒๓๕๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบรมเชษฐาธิ ราช ทรงตัง
เป็ นพระราชาคณะแต่ยงั ไม่มีราชทินนามเป็ นอย่างหนึ4งอย่างใด
การที4พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัย ทรงตังพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้า
วาสุ กรี เป็ นพระราชาคณะนัน เป็ นการเริ4 มธรรมเนี ยมอย่างใหม่ข ึนในทางการปกครองคณะสงฆ์
กล่ า วคื อ เจ้า นายทรงรั บ สมณศัก ดิ< นับ เป็ นเหตุ ก ารณ์ สํา คัญ ครั งหนึ4 ง ในคณะสงฆ์ไ ทย เพราะ
ก่อให้เกิดผลดีตามมาในภายหลังแก่คณะสงฆ์และชาติบา้ นเมือง เป็ นอเนกประการ แต่ก่อนย้อนไป

๑๒๙

จนถึงสมัยกรุ งศรี อยุธยา ไม่เคยปรากฏว่ามีเจ้านายที4ทรงผนวชแล้วได้รับพระราชทานสมณศักดิ<หรื อ
มี ต าํ แหน่ ง หน้า ที4 ท างการคณะสงฆ์เลย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้า นภาลัย ได้ท รงริ เ ริ4 ม
ประเพณี น ี ข ึนเป็ นครังแรกและสมเด็จกรมพระปรมานุ ชิตชิ โนรส ทรงเป็ นเจ้านายพระองค์แรกที4
ได้รับแต่งตังให้ดาํ รงสมณศักดิ<และดํารงตําแหน่งทางการคณะสงฆ์ นับแต่น นั มาเจ้านายที4ทรงผนวช
อยูก่ ็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ<และดํารงตําแหน่ งหน้าที4ทางการคณะสงฆ์ที4สําคัญๆ ต่อเนื4องกัน
มาเป็ นจํานวนมากจะเห็นได้วา่ ประเพณี ต งั เจ้านายให้ดาํ รงสมณศักดิ<ในคณะสงฆ์น นั ก่อให้เกิดผลดี
แก่พระศาสนาและชาติบา้ นเมืองหลายประการ กล่าวคือ ประการแรกเป็ นทางให้เจ้านายทรงนิยมใน
การทรงผนวชอยู่นานๆ มากขึน เพราะมีโอกาสที4จะทรงบําเพ็ญประโยชน์แก่พระศาสนาและชาติ
บ้านเมืองในทางที4ทรงพระปรี ชาสามารถได้อย่าง กว้างขวาง ประการที4สอง เป็ นทางนําบุคลากรที4มี
คุณภาพเข้ามาสู่ วงการพระศาสนาและคณะสงฆ์ ทําให้วงการพระศาสนาและคณะสงฆ์มีโอกาส
พัฒนาให้เจริ ญก้าวหน้าได้รวดเร็ วและกว้างขวางยิง4 ขึน เพราะเจ้านายย่อมทรงไว้ซ4 ึ งพระชาติวุฒิและ
พระคุ ณวุฒิที4 ท รงได้รับ การฝึ กฝนอบรมมาเป็ นอย่า งดี จากราชสกุล เมื4 อเข้า มาทรงผนวชอยู่ใ น
พระพุทธศาสนา ย่อมเป็ นบุคลากรที4มีคุณภาพของพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ4งอัน
เป็ นคุณประโยชน์แก่พระศาสนาและชาติบา้ นเมืองเป็ นอเนกประการ ประการสุ ดท้าย เอืออํานวยต่อ
ความสําเร็ จในการดําเนินกิจการทางพระศาสนาและคณะสงฆ์ เพราะเจ้านายย่อมเป็ นที4เคารพและ
ศรัทธาของประชาชน ฉะนันกิ จการในทางพระศาสนาและคณะสงฆ์ที4ดาํ ริ และดําเนิ นการโดยมี
เจ้านายทรงเป็ นผูน้ าํ ย่อมเป็ นที4ศรัทธาและไว้วางใจของคนทัว4 ไป จึงไม่เป็ นการยากที4จะกระทําการ
นั นๆ ให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายหรื อประสบความสํ า เร็ จ ดัง เป็ นที4 ป รากฏในประวัติ ก ารณ์ ข อง
พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ของไทยตลอดมา
ภายหลังมีการพระราชทานสมณศักดิ< แด่เจ้านายพระราชวงศ์หลายพระองค์ แต่ก็ยงั ไม่
ปรากฏมี ร าชทิ น นาม แม้ใ นคราวที4 พ ระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้า เจ้า อยู่ หั ว ทรงพระผนวช
พระบาทสมเด็จพระนัง4 เกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชทานสมณศักดิ<เสมอเจ้าคณะรองถวายแต่ก็ไม่ปรากฏ
ว่า มี ร าชทิ น นาม ราชทิ น นามของเจ้า นายผู้เ ป็ นพระราชวงศ์ป รากฏมี ค รั งแรกในรั ช สมัย ของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในปี พุทธศักราช ๒๓๙๔ ในคราวนันทรงตังพระราชาคณะที4
เป็ นพระราชวงศ์ ๒ พระองค์ และพระราชทานราชทินนามถวายด้วยคือ หม่อมเจ้าพระรอง ป.๙ วัด
ราชบุรณะเป็ น หม่อมเจ้าพระญาณวราภรณ์และหม่อมเจ้าศร วัดชนะสงคราม เป็ น หม่อมเจ้าพระ
ศีลวราลังการ
ภายหลังจากนันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่จึงทรงพระราชทานราชทินนามอัน
เป็ นของเฉพาะพระราชวงศ์ไว้อย่างไพเราะคล้องจองกันทังหมด และตังใหม่ต่อมาจนถึ งรัชกาล
ปัจจุบนั ปรากฏว่ามีราชทินนามสําหรับพระราชวงศ์ จํานวน ๒๐ ชื4อดังนี

๑๓๐

๑. พระศีลวราลังการ
พระนามเดิม หม่อมเจ้าสอน ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ าลา กรมหลวงจักรเจษฎา
ทรงเป็ นต้นราชสกุล เจษฎางกูร ประสู ติ พ.ศ.๒๗๒๑ ในสมัยกรุ งธนบุ รี ทรงผนวชอยู่วดั ชนะสงคราม รัชกาลที4 ๔ ทรงตังเป็ นพระราชาคณะ ในปี พ.ศ.๒๓๙๔
๒. พระญาณวราภรณ์
พระนามเดิม หม่อมเจ้ารอง ป.ธ.๙ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุ ริยวงศ์ กรมหลวง
พิเศษศรี สวัสดิสุขวัฒนวิไชย ประสู ติ พ.ศ.๒๓๕๙ ทรงผนวชอยูว่ ดั ราชบูรณะ ทรงเป็ นเปรี ยญธรรม
๙ ประโยคใน พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระนัง4 เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที4 ๓ ทรงตังเป็ นพระราชาคณะแต่ไม่มีราชทินนาม รัชกาลที4 ๔ จึงพระราชทานราชทินนามในปี พ.ศ. ๒๓๙๔ คราวเดียวกับ
พระศีลวราลังการว่า พระญาณวราภรณ์
๓. พระสังวรประสาธน์
พระนามเดิม หม่อมเจ้าเล็ก ในพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปาน กรมหมื4นนราเทเวศร์
ต้นราชสกุล ปาลกวงศ์ประสู ติ พ.ศ. ๒๓๔๕ ทรงผนวชอยู่วดั อัมริ นทราราม รัชกาลที4 ๔ ตังเป็ น
พระราชาคณะในปี พ.ศ. ๒๓๙๘
๔. พระพุทธบาทปิ ลันธน์
พระนามเดิม หม่อมเจ้าทัด ป.ธ.๗ ในพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแตง กรมหลวง
เสนียบ์ ริ รักษ์ ต้นราชสกุล เสนียว์ งศ์ ประสู ติ พ.ศ. ๒๓๖๕ ทรงผนวชอยูว่ ดั ระฆังโฆสิ ตาราม รัชกาล
ที4 ๔ ตังเป็ นพระราชาคณะในปี พ.ศ. ๒๔๐๗ ภายหลังได้ยา้ ยมาประทับอยู่วดั พระเชตุพนวิมลมังคลารามและได้รับสถาปนาเป็ น สมเด็จพระพุฒาจารย์
๕. พระธรรมุณหิศธาดา
พระนามเดิม หม่อมเจ้าสี ขเรศ วุฒฺฑิสฺสโร ป.ธ.๔ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโต
กรมหลวงมหิศวริ นทรามเรศร์ ต้นราชสกุล มหากุล ประสู ติ พ.ศ.๒๓๘๑ ทรงผนวชอยูว่ ดั บวรนิเวศวิหาร รัชกาลที4 ๔ ตังเป็ นพระราชาคณะในปี พ.ศ.๒๔๐๗
๖. พระอรุ ณนิภาคุณากร
พระนามเดิม หม่อมเจ้ากระจ่าง อรุ โณ ป.ธ.๕ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์
กรมหมื4นภูมินทรภักดี ต้นราชสกุลลดาวัลย์ ประสู ติ พ.ศ.๒๓๘๕ ทรงเป็ นพระเชษฐาในพระอรรค-
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ชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารี นาค พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารี รัตน์ และ
พระวิมาดาเธอ กรมพระสุ ทธาสิ นีนาฏ ปิ ยมหาราชปดิวรัดา ทรงผนวชอยูว่ ดั โสมนัสวิหาร รัชกาลที4
๕ ทรงตังเป็ นพระราชาคณะแล้วโปรดให้อาราธนามาครองวัดราชบพิธฯในปี พ.ศ. ๒๔๑๓ และ
ทรงโปรดสถาปนาเป็ นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุ ณนิภาคุณากร เมื4อ พ.ศ. 2430
๗. พระสถาพรพิริยพรต
พระนามเดิ ม หม่อมเจ้าภุชงค์ สิ ริวฑฺ ฒโน ป.ธ.๕ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ชมพูนุท กรมขุนเจริ ญผลพูลสวัสดิ< ทรงเป็ นต้นราชสกุล ชมพูนุท ประสู ติปี พ.ศ. ๒๔๐๒ ทรงผนวช
อยู่ ว ัด ราชบพิ ธ ฯ รั ช กาลที4 ๕ ทรงตัง เป็ นพระราชาคณะในปี พ.ศ.๒๔๓๐ในราชทิ น นามว่ า
พระสถาพรพิริย พรต และได้รับพระราชทานเลื4 อนสมณศัก ดิ< เรื4 อยมา ในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้รับ
สถาปนาพระอิสริ ยยศเป็ น พระวรวงศ์เธอ กรมหมื4นชินวรสิ ริวฒั น์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้า ฯ ทรงได้รับการสถาปนาขึนเป็ นสมเด็จพระสังฆราช มีพระนามว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมื4นชิ นวรสิ ริวฒั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เมื4อปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ทรงเป็ นสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ที4 ๑๑ แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
๘. พระศรี สุคตคัตยานุวตั ร
พระนามเดิม หม่อมเจ้าพร้อม ธมฺ มรตโน ป.ธ.๗ ในในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ลดาวัลย์ กรมหมื4นภูมินทรภักดี ต้นราชสกุลลดาวัลย์ ประสู ติ พ.ศ.๒๔๑๒ ทรงเป็ นพระอนุชาใน
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุ ณนิ ภาคุณากร (หม่อมเจ้ากระจ่าง อรุ โณ ) พระอรรคชายาเธอ
พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารี นาค พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารี รัตน์ และพระวิมาดาเธอ
กรมพระสุ ทธาสิ นีนาฏ ปิ ยมหาราชปดิวรัดา ทรงผนวชอยู่วดั ราชบพิธฯ รัชกาลที4 ๕ ทรงตังเป็ น
พระราชาคณะและโปรดให้อาราธนามาครองวัดเทพศิรินทราวาส เมื4อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ภายหลังทรง
ทูลลาผนวช ปี พ.ศ. ๒๔๔๑
๙. พระราชพงษประฏิพทั ธ
นามเดิ ม หม่อมราชวงศ์โล้น าณวโร ป.ธ.๕ บุตรของหม่อมเจ้าเนตร กล้วยไม้ เกิ ดเมื4อ
พ.ศ.๒๓๘๔ อุปสมบทอยู่ วัดโสมนัสวิหาร รัชกาลที4 ๕ ทรงตังเป็ นพระราชาคณะปี พ.ศ. ๒๔๒๘
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๑๐. พระราชานุพทั ธมุนี
นามเดิมหม่อมราชวงศ์ เจริ ญ าณฉนฺ โท ป.ธ.๕ บุตรของหม่อมเจ้าถึง อิศรางกูร เกิ ดเมื4อ
พ.ศ. ๒๔๐๐ อุปสมบทอยูว่ ดั ระฆังโฆสิ ตาราม รัชกาลที4 ๕ ทรงตังเป็ นพระราชาคณะและโปรดให้
อาราธนาไปครองวัดโมลีโลกยาราม เมื4อปี พ.ศ. ๒๔๓๐ ได้รับพระราชทานเลื4อนสมณศักดิ<เรื4 อยมา
ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้รับสถาปนาขึนเป็ นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
๑๑. พระราชพันธุประพัทธ์
นามเดิ ม หม่ อ มราชวงศ์ว อน บุ ต รของหม่ อ มเจ้า เถร เจษฎางกูร เกิ ด ปี พ.ศ. ๒๓๗๑
อุปสมบทอยูว่ ดั สังเวศวิศยาราม รัชกาลที4 ๕ ทรงตังเป็ นพระราชาคณะ ปี พ.ศ. ๒๔๒๙
๑๒. พระประภากรบวรสุ ทธิวงศ์
พระนามเดิ มหม่อมเจ้าประภากร ปภากโร ป.ธ.๕ ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ า
มหามาลา กรมพระยาบําราบปรปั กษ์ ต้นราชสกุล มาลากุล ประสู ติ พ.ศ. ๒๓๙๘ ทรงผนวชอยู่
วัดบวรนิเวศวิหาร รัชกาลที4 ๕ ทรงตังเป็ นพระราชาคณะ ปี พ.ศ. ๒๔๒๔ ภายหลังทรงทุลลาผนวช
เมื4อปี พ.ศ. ๒๔๓๐
๑๓. พระมงคลดิสวัฒน์
นามเดิม หม่อมราชวงศ์พร้อมวุฒิดิส สทฺธาธิ โก (ดิสกุล)ได้รับพระราชทานสมณศักดิ<เป็ น
พระราชาคณะในปี ๒๕๔๒ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๔๒
๑๔. พระบวรสุ ทธิวงศ์
นามเดิม หม่อมหลวงคิวปิ ด ปิ ยวิโรจโน (จรู ญโรจน์)ป.ธ.๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ<
เป็ นพระราชาคณะในปี ๒๕๔๒ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๔๒
๑๕. สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์
พระนามเดิ ม หม่อมราชวงศ์ชื4น นพวงศ์ เป็ นโอรสในหม่อมเจ้าถนอม นพวงศ์ ประสู ติ
พ.ศ. ๒๔๑๕ สอบได้เปรี ย ญ ๗ ประโยค. เมื4 อปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้รับพระราชทานสมศัก ดิ< เป็ น
พระราชาคณะที4 พระสุ คุณคณาภรณ์ พ.ศ. ๒๔๗๑ ได้รับสถาปนาเป็ นสมเด็จพระราชาคณะในพระ
ราชทิ น นามว่า สมเด็จ พระวชิ ร ญาณวงศ์ ภายหลัง ได้รับ การสถาปนาสมณศัก ดิ< ขึ นเป็ นสมเด็ จ
พระสังฆราชเจ้า เมื4อ พ.ศ. ๒๔๘๘ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดล พระองค์
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ทรงเป็ นพระราชอุปัชฌาจารย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั เมื4อเสด็จออกทรงผนวช
เมื4อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุ ณาโปรด ให้
สถาปนาพระอิ ส ริ ย ยศขึ น เป็ นพระองค์เ จ้า ต่ า งกรม พร้ อ มจารึ ก ในพระสุ พ รรณบัฏ ว่า สมเด็ จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ นับเป็ นพระราชวงศ์ช นั หม่อมราชวงศ์พระองค์เดียวใน
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ที4ได้ทรงกรม ทรงเป็ นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที4 ๑๓ แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
๑๖. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
พระนามเดิม พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าวาสุ กรี เป็ นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกและเจ้าจอมมารดาจุย้ (ต่อมาได้เลื4อนเป็ นท้าวทรงกันดาล) ประสู ติ ปี พ.ศ.
๒๓๓๓ ทรงผนวชอยู่วดั พระเชตุ พ นฯ เมื4 อ พ.ศ.๒๓๕๗ ทรงผนวชเป็ นภิ ก ษุ ไ ด้ ๓ พรรษา ใน
ระหว่างพรรษาที4 ๓ นัน สมเด็จพระพนรัต เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ มรณภาพ ครันออกพรรษา
แล้ว พระบาทสมเด็ จ พระพุท ธเลิ ศ หล้า นภาลัย เสด็ จ ฯ ไปถวายผ้า พระกฐิ น จึ ง ทรงตัง ให้เ ป็ น
พระราชาคณะ แต่ยงั ไม่มีราชทินนามและให้ครองพระกฐิน พร้อมทังโปรดให้ครองวัดพระเชตุพนฯ
ในวันนัน ต่อมาก็ทรงสถาปนาเป็ น กรมหมื4นนุ ชิตชิ โนรส ศรี สุคตขัติยวงศ์ ทรงสมณศักดิ< เสมอ
พระราชาคณะสามัญ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง4 เกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงสถาปนากรมหมื4นนุ
ชิ ตชิ โนรส ให้ดาํ รงสมณศักดิ< เสมอเจ้าคณะรองและทรงตังเป็ นเจ้าคณะกลาง ในปี พ.ศ. ๒๓๙๔
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดให้เลื4อนเป็ น กรมสมเด็จพระปรมานุ ชิตชิ โนรส ทรง
สมณศักดิ<เป็ นพระมหาสังฆปริ ณายก ทัว4 พระราชอาณาเขต ภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้า อยู่หัวทรงมี พ ระราชดํา ริ ว่า การเรี ย กพระนามพระบรมราชวงศ์ซ4 ึ ง ดํา รงสมณศัก ดิ< เป็ นพระ
ประมุขแห่งสังฆมณฑลแต่เดิมนันเรี ยกตามพระอิสริ ยยศแห่ง พระบรมราชวงศ์ ไม่ได้เรี ยกตามสมณ
ศักดิ<ของพระประมุขแห่ งสังฆมณฑล จึงเปลี4ยนคํานําพระนามเป็ น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเป็ นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที4 ๗ แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
๑๗. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปวเรศวิริยาลงกรณ์
พระนามเดิ ม พระองค์เจ้าฤกษ์ ปAฺ ญาอคฺ โค เป็ นพระโอรสใน สมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาเสนานุ รั ก ษ์ แ ละเจ้า จอมมารดาน้ อ ยเล็ ก ประสู ติ เ มื4 อ ปี พ.ศ. ๒๓๕๒ ในรั ช สมัย ของ
พระบาทสมเด็จพระนัง4 เกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุ ณาโปรดให้ดาํ รงสมณศักดิ<ที4พระราชาคณะ ในปี
๒๓๙๒โดยมีสมณศักดิ<เสมอพระราชาคณะสามัญ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๓๙๔ พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดสถาปนาขึนเป็ นพระองค์เจ้าต่างกรม มีพระนามว่า พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฤกษ์ กรมหมื4นบวรรังษีสุริยพันธุ์ เสด็จสถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงเป็ นเจ้า
คณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุติกนิ กาย นับว่าทรงเป็ นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติพระองค์แรก เมื4อปี พ.ศ.
๒๔๑๖ พระองค์ทรงเป็ นพระราชอุปัธยาจารย์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ4 งใน

๑๓๔

ปี เดียวกันนี ทรงได้รับพระกรุ ณาโปรดเลื4อนพระอิสริ ยยศขึนเป็ น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปว
เรศวริ ยาลงกรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ต งั พระราชพิธีมหาสมณุ ตามาภิเษกเลื4อนพระอิสริ ยยศขึนเป็ น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมสมเด็จพระปวเรศวริ ยาลงกรณ์ ภายหลัง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี4ยนคํานําพระนามเป็ น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์ ทรงเป็ นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที4 ๘ แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
๑๘. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส
พระนามเดิ ม พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ามนุ ษยนาคมานพ ป.ธ.๕ ทรงเป็ นพระราช
โอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และเจ้าจอมมารดาแพ ประสู ติปี พ.ศ. ๒๔๓๐ ทรง
ผนวชอยู่วดั บวรนิ เวศวิหาร จากนันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระ
อิสริ ยยศเป็ น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื4นวชิรญาณวโรรส ในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ ได้เลื4อนสมณศักดิ<
เป็ นสมเด็จพระราชาคณะ เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติ เมื4อปี พ.ศ. ๒๔๓๖ พระองค์ได้เลื4อนพระอิสริ ยยศ
เป็ น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวชิ รญาณวโรรส เมื4อปี พ.ศ. ๒๔๔๙ และเมื4อปี พ.ศ. ๒๔๕๓
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ทรงพระกรุ ณาโปรดให้เลื4อนพระอิสริ ยยศจากกรมหลวง
ขึ น เป็ น สมเด็ จ พระเจ้า บรมวงศ์เ ธอ กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส หลัง จากนัน ได้เปลี4 ย นคํา นํา
พระนามเป็ น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ รญาณวโรรส ทรงเป็ นสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ที4 ๑๐ แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
๑๙. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิ ริวฒั น์
พระนามเดิม หม่อมเจ้าภุชงค์ สิ ริวฑฺ ฒโน ป.ธ.๕ รัชกาลที4 ๕ ทรงตังเป็ นพระราชาคณะ
ในปี ๒๔๓๖ มีราชทินนามว่า พระสถาพรพิริยพรต และได้รับพระราชทานเลื4อนสมณศักดิ<เรื4 อยมา
ได้รับสถาปนาพระอิสริ ยยศเป็ น พระวรวงศ์เธอ กรมหมื4นชินวรสิ ริวฒั น์ รัชกาลที4 ๖ ทรงได้รับการ
สถาปนาขึ นเป็ นสมเด็จพระสัง ฆราช มีพ ระนามว่า พระเจ้า วรวงศ์เธอ กรมหมื4 นชิ นวรสิ ริวฒั น์
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงเป็ นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที4 ๑๑ แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
๒๐. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
พระนามเดิม หม่อมราชวงศ์ชื4น นพวงศ์ ได้รับสถาปนาเป็ นสมเด็จพระราชาคณะในพระ
ราชทินนามว่า สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ<ข ึนเป็ นสมเด็จพระสังฆราช
เจ้า ในราชทินนามว่า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็ นสมเด็จพระสังฆราช
องค์ที4 ๑๓ แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์

๑๓๕

พระสงฆ์ทีเป็ นเชือสายรามัญ
ชาวไทยและชาวมอญรามัญมีความสนิทชิดเชื อกันมานานดังปรากฏว่ามีชาวมอญมาช่วย
ราชการสงครามตังแต่ครังกรุ งเก่าในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพงศาวดารหลายฉบับได้
กล่าวถึงสัมพันธไมตรี ของไทยกับชาวรามัญไว้พอสมควรทําให้มีการไปมาหาสู่ กนั อยูเ่ นือง ๆ รวม
ไปถึ งพระสงฆ์ที4เป็ นชาวรามัญด้วย ทําให้เกิ ดมีชุมชนและวัดชาวรามัญในประเทศไทยขึน จนมี
คณะสงฆ์ฝ่ายรามัญนิกายซึ4 งมีการปกครองเป็ นคณะหนึ4งซึ4 งจะขอกล่าวประวัติพระสงฆ์คณะรามัญ
นิกายโดยสังเขปดังนี
รามัญนิกายสมัยกรุ งสุ โขทัย
จากหลักฐานในพงศาวดารและตํานานต่าง ๆ ของไทย เช่น ชินกาลมาลีปกรณ์ ตํานานมูล
ศาสนา ศาสนวงศ์ เป็ นต้น แสดงให้เห็นว่าไทยได้รับพุทธศาสนามาจากลังกาโดยผ่านมอญที4เรี ยกว่า
"รามัญนิกาย" เข้ามาเผยแพร่ ต งั แต่สมัยกรุ งสุ โขทัย บางครังพระภิกษุชาวไทยได้เดินทางไปยังรามัญ
ประเทศ๖๑ บวชแปลงใหม่ตามลัทธิ วิธีของรามัญ แล้วอยู่เรี ยนพระธรรมวินัยในประเทศนัน จนมี
ความรู้ความสามารถแล้วจึงกลับมาเผยแพร่ พระพุทธศาสนาตามอย่างลัทธิ รามัญ ในประเทศไทย
บางครังพระมหากษัตริ ยไ์ ทยก็ส่งราชทูตออกไปยังรามัญประเทศ แล้วขอบวชอีกครังหนึ4งในสํานัก
ของพระอุทุมพรมหาสามีและได้อยูศ่ ึกษาเล่า เรี ยนพระธรรมวินยั ที4นน4ั ต่อมาพระมหาสามีอุทุมพร
ได้ส่งพระสุ มนเถระให้แก่พระเจ้าธรรมราชาแห่ งกรุ ง สุ โขทัยตามที4พระองค์ทรงขอเพื4อไปทําสังฆ
กรรมทุกอย่างในกรุ งสุ โขทัย เมื4อมาถึงสุ โขทัยแล้วได้ทาํ การผูกพัทธสี มาและให้การอุปสมบทแก่
พระสงฆ์ที4 สุ โขทัยตามแบบรามัญนิกาย๖๒
รามัญนิกายสมัยกรุ งศรีอยุธยา
ตามตํานานมูลศาสนา ปรากฏว่าพุทธศาสนาแบบรามัญนิกายได้เข้ามาประดิษฐาน ในกรุ ง
ศรี อยุธยาเป็ นครังแรกในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิ บดีที4 ๑ กล่าวคือ หลังจากที4พระสุ มนเถระ
เข้ามาอยู่สุโขทัยได้ระยะหนึ4 งแล้วได้กลับไปยังรามัญ ประเทศอีก และได้นาํ พระภิกษุชาวสุ โขทัย
จํานวน ๘ รู ปไปบวชใหม่และอยู่เรี ยนพระพุทธศาสนาที4รามัญประเทศ เมื4อกลับมาถึงกรุ งสุ โขทัย
แล้ว พระสงฆ์ท งั ๘ รู ปได้แยกย้ายการเผยแผ่พุทธศาสนาแบบรามัญนิ กาย หนึ4 งในจํานวนนัน คือ

๖๑

คือประเทศพม่าในปัจจุบนั
สุ ภรณ์ โอเจริ ญ, มอญในประเทศไทย, มูลนิ ธิโครงการตําราสังคมศาสตร์ และมนุ ษย์ศาสตร์ ,
(กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), ๑๖๔.
๖๒

๑๓๖

พระปิ ยทัสสี เถระ ก็ได้นาํ เอาพระพุทธศาสนาแบบรามัญนิ กายมาประดิ ษฐานในกรุ งศรี อยุธยานี
นับว่าเป็ นครังแรกที4พระพุทธศาสนาแบบรามัญนิกายมาสู่ กรุ งศรี อยุธยา
ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชา ปรากฏว่ามีพระเถระชาวมอญเข้ามาสู่ กรุ ง
ศรี อยุธยา และได้รับแต่งตังไว้ในตําแหน่งสําคัญอีกครังหนึ4ง กล่าวคือ พระมหาเถรคันฉ่ อง ซึ4 งเป็ นผู้
แจ้งข่าวให้พระนเรศวรทรงทราบว่า พระเจ้าหงสาวดีคิดประทุษร้ายต่อพระองค์ สมเด็จพระนเรศวร
ทรงทราบความแล้ว จึงตรัสแก่พระมหาเถรคันฉ่ องว่า พระผูเ้ ป็ นเจ้าเมตตาบอกเหตุการณ์แก่ขา้ พเจ้า
ทัง นี พระคุ ณ นัน หาที4 สิ น สุ ด มิ ไ ด้ อัน พระผูเ้ ป็ นเจ้า จะอยู่ใ นเมื องมอญนี พระเจ้า หงสาวดี แ จ้ง
อันตรายก็จะมีเป็ นมัน4 คง ข้าพเจ้าจะนําพระผูเ้ ป็ นเจ้า กับพระยาเกี ยรติ< พระยาราม และญาติโยมทัง
ปวงลงไปอยู่ ณ กรุ งเทพมหานครศรี อยุธยา จะได้กระทําปฏิการสนองคุณพระผูเ้ ป็ นเจ้า และปลูก
เลี ยงพระยาเกี ยรติ< พระยารามด้วย พระมหาเถรคันฉ่ องกับพระยาทังสองก็ยินยอมพร้อมด้วยพระ
ราชบริ พารจึงเสด็จพยุหยาตราทัพออกจากเมืองแครง พระมหาเถรคันฉ่ องกับพระยาทังสองและ
ญาติโยมก็มาโดยเสด็จ แล้วจึงโปรดให้พระมหาเถรคันฉ่ องอยูว่ ดั มหาธาตุ เป็ นสมเด็จพระอริ ยวงศ
ญาณปริ ยตั ิวราสังฆราชาธิบดี ศรี สมณุตมาปริ ณายกติปิฏกธราจารย์ สฤษติขตั ิยสารสุ นทร มหาคณฤ
ศรอุดรวามคณสังฆารามคามวาสี สถิตอยู่ ณ วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ วรวิหาร
จากการที4พระมหาเถรคันฉ่ องตามเสด็จสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้ามาอยู่ในกรุ ง ศรี
อยุธยาครังนัน คงมิได้มาแต่เพียงท่านรู ปเดียว คงจะมีพระภิกษุสามเณรรามัญที4เป็ นศิษย์ของท่าน
ติดตามเข้ามาด้วยเป็ นจํานวนมาก จนถึงกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงตังให้พระมหาเถรคัน
ฉ่ องเป็ นเจ้าคณะสงฆ์รามัญ เพื4อปกครองว่ากล่าวกันเอง พระสงฆ์รามัญเหล่านี คงได้เผยแผ่ลทั ธิ วิธี
พระพุทธศาสนาแบบรามัญแก่ชาวกรุ ง ศรี อยุธยาทัว4 ไปตามสามารถ และต่อมาก็ได้เผยแผ่ไปยังหัว
เมืองใกล้เคียงต่าง ๆ อีกหลายเมือง เพราะในบัญชีรายชื4อเจ้าคณะเมืองในหัวเมืองปั กษ์ใต้ ที4ข ึนคณะ
คามวาสี ฝ่ายขวาครังกรุ งเก่า มีรายชื4อพระครู เจ้าคณะเมืองฝ่ ายรามัญปรากฏอยู่หลายชื4 อ คือ พระครู
รามัญญาธิบดี พระครู อินทมุนี ประจําเมืองกาญจนบุรี พระครู อินทเขมา ประจําเมืองราชบุรี เป็ นต้น
ในบัญชี รายชื4 อพระราชาคณะในกรุ ง นอกกรุ ง ครัง กรุ งเก่ ามี รายชื4 อพระราชาคณะฝ่ าย
รามัญบางชื4อปรากฏอยู่ คือ พระไตรสรณธัช วัดจอมปุ ขึนคณะซ้าย องค์หนึ4ง พระอริ ยธัช วัดจงกรม
ขึนคณะขวา องค์หนึ4ง ทําให้สันนิษฐานได้วา่ คณะสงฆ์รามัญนัน คงจะได้มีเจ้าคณะใหญ่ปกครอง
กันมาตังแต่ครังกรุ งเก่าแล้ว จึงได้มีพระราชาคณะชันรอง ๆ ลงมาสําหรับช่วยการคณะอีกหลายรู ป
ด้วยกัน
ตอนปลายกรุ ง ศรี อยุธ ยาในรั ชสมัยของพระเจ้าบรมโกศ ได้มีชาวรามัญและพระสงฆ์
อพยพเข้ามาพึ4งพระบรมโพธิ สมภารอีกครังหนึ4 ง พงศาวดารมอญพม่ากล่าวว่า พระเจ้าอลองพญา
กล่าวหาพระสงฆ์รามัญว่า ทํามงคลประเจียด ตะกรุ ด ลงเลขยันต์กนั อาวุธให้ชาวมอญ ทําให้ชาว

๑๓๗

มอญพากันมีกาํ ลังใจกล้าหาญในการทําสงครามกับพระองค์ จึงสั4งให้ทาํ การกวาดล้างพระสงฆ์มอญ
และให้จบั ประหารเสี ย ครังนันพระสงฆ์มอญจึงได้พากันอพยพไปในที4 ๆ ปลอดภัย เช่ น กรุ งศรี
อยุ ธ ยา เชี ย งใหม่ และเมื อ งทวาย เป็ นต้น นับ แต่ น ัน มาพระพุ ท ธศาสนาแบบรามัญ นิ ก ายก็
ประดิษฐานอย่างมัน4 คงในประเทศไทย ได้มีผสู้ ื บลัทธิ นิกายต่อ ๆ มา ซึ4 งมีท งั บุตรหลานของพวกที4
อพยพเข้ามาอยู่ก่อนและทําการบวชเรี ยนในประเทศไทย และพระสงฆ์มอญที4อพยพเข้ามาอยู่ใหม่
ตามลําดับ
รามัญนิกายสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุท ธยอดฟ้ าจุ ฬาโลก รั ชกาลที4 ๑ แห่ ง กรุ ง รัตนโกสิ นทร์
สภาพการณ์ของคณะสงฆ์ตกอยูใ่ นความวิปริ ตเสื4 อมโทรมและระสํ4าระสาย สื บเนื4องมาจากการเสี ย
กรุ งศรี อยุธยาแก่ พม่าใน พ.ศ.๒๓๑๐ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกทรงถื อเป็ นเรื4 อง
รี บด่วนในการที4จะแก้ไข ฟื นฟูพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ข ึนใหม่ ในปี แรกแห่ งรัชกาลนัน4 เองก็
ได้ทรงแต่งตังพระเถรานุเถระฝ่ ายไทยให้ดาํ รง สมณศักดิ<ต่าง ๆ ตามสมควรแก่คุณธรรมเพื4อเป็ นศรี
แก่ ศ าสนาและบ้านเมื องสื บไปแล้ว ก็ ได้ทรงแสวงหาพระเถระฝ่ ายรามัญ เพื4อทรงแต่ งตังไว้ใ น
ฐานานุ ศกั ดิ< อันสมควรต่ อไป ก็ ปรากฏว่า ทรงได้พระเถระรามัญผูท้ รงพระธรรมวินัย มาตัง เป็ น
พระราชาคณะ ๓ รู ป ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า "อนึ4ง พระราชาคณะฝ่ ายรามัญนันยังหาตัว
มิได้ จึงทรงพระกรุ ณาให้จดั หาพระมหาเถระฝ่ ายรามัญ ซึ4 งรู้พระวินยั ปริ ยตั ิได้ ๓ รู ป ทรงตังเป็ น
พระมหาสุ เมธาจารย์องค์หนึ4 ง พระไตรสรณธัช องค์หนึ4 ง และพระสุ เมธน้อยองค์หนึ4 ง ครั นเมื4 อ
สมเด็จพระอนุชาธิราช ทรงสร้างวัดตองปุ (วัดชนะสงคราม) ขึนใหม่ โปรด ฯ ให้พระสงฆ์รามัญมา
อยูว่ ดั ตองปุ และให้พระมหาสุ เมธาจารย์เป็ น เจ้าอาวาส พระไตรสรณธัชนัน มีพระราชโองการ
ให้ไปอยู่วดั บางหลวง เป็ น เจ้าคณะรามัญ ในแขวงเมืองนนทบุรีและสามโคก ส่ วนพระสุ เมธน้อย
โปรดให้ไปครองวัดบางยีเ4 รื อใน
การปกครองคณะสงฆ์รามัญในรัชกาลนีก็ใช้การปกครองแบบเดียวกับที4ใช้ในสมัย กรุ ง
ศรี อยุธยาเช่นกัน คือมีเจ้าคณะใหญ่ปกครองว่ากล่าวกันเอง ซึ4งปรากฏนามว่า "พระมหาสุ เมธาจารย์"
ต่อมาในภายหลังได้เปลี4ยนเป็ น "พระสุ เมธาจารย์" และมีพระราชาคณะชันรอง ๆ ลงมา ช่ วยการ
คณะอีกหลายรู ป ทําหน้าที4ปกครองว่ากล่าวพระสงฆ์รามัญที4อยู่ในส่ วนหัวเมืองต่าง ๆ ต่อ มาใน
รัชกาลที4 ๓ ปรากฏหลักฐานตามพระอธิ บายของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโร
รส ว่า "คณะรามัญนัน รวมวัดที4พระสงฆ์เป็ นรามัญเข้าไว้ดว้ ยกัน มีพระสุ เมธาจารย์เป็ นเจ้าคณะ
เช่นเดิม” และมีคาํ กล่าวว่าคณะสงฆ์รามัญได้ไปขึนกับคณะกลาง ทังนีคงเป็ นเพราะวัดชนะสงคราม
ซึ4 งเป็ นวัดเจ้าคณะไปขึนกับคณะกลางนัน4 เอง แต่ความจริ งแล้วมีแต่วดั ชนะสงครามกับวัดในนคร

๑๓๘

เขื4อนขันธ์เท่านันที4ข ึนคณะ กลาง ส่ วนวัดรามัญในเขตเมืองใดก็ข ึนคณะเมืองนันในสมัยรัชกาลที4 ๔
การปกครองคณะสงฆ์ฝ่ายรามัญยังคงใช้แบบที4เคยปฏิบตั ิมาในรัชกาลก่อน และมีการตังราชทิน
นามพระราชาคณะฝ่ ายรามัญเพิ4มอีก ๒ ตําแหน่ง คือ พระรามัญมุนี และพระรามัญมหาเถร
ครันถึงสมัยรัชกาลที4 ๕ การปกครองคณะสงฆ์ไทยยังคงแยกเป็ น ๔ คณะเช่นเดิม แต่ได้มี
การเปลี4ยนแปลงบางประการขึน คือ ได้เพิ4มคณะสงฆ์ธรรมยุตขึนมาคณะหนึ4 งแทนคณะอรัญวาสี
และให้คณะอรัญวาสี ยบุ ไปรวมกับคณะธรรมยุต ส่ วนคณะสงฆ์รามัญนิกายก็ยงั คงแยกย้ายไปขึนกับ
คณะทัง ๔ ในครังนันเจ้าพระยาภาสกรวงษ์เสนาบดีกระทรวงธรรมการเห็นควรที4จะรวมคณะสงฆ์
รามัญนิกายทังในกรุ งและหัวเมืองที4ข ึนกับคณะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แล้วยกไปขึนคณะธรรมยุต เพราะ
มีวิธีการคณะแบบเดียวกัน และจะขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้ต งั พระสุ เมธาจารย์ข ึน
เป็ นเจ้าคณะใหญ่ คณะรามัญตามเดิม และให้พระคุ ณวงศ์เป็ นเจ้าคณะรอง ด้วยเห็นว่าพระสุ เมธา
จารย์มี พ รรษากาลอายุม ากและหมัน4 ในการศึ ก ษา ประกอบกับ ตํา แหน่ ง พระสุ เมธาจารย์น ี เป็ น
ตํา แหน่ ง ใหญ่ ฝ่ายรามัญมี ฐานานุ ศ กั ดิ< ตังฐานานุ กรมได้ ๕ รู ป ทังพระสุ เมธาจารย์เองก็ มี ความ
ประพฤติเรี ยบร้อย หลังจากที4ได้รับพระบรมราชานุ ญาตให้กลับมาดํารงตําแหน่ งเจ้าคณะตามเดิม
แล้ว พระสุ เมธาจารย์ได้มีหมายไปยังพระคุณวงศ์ให้ส่งบัญชีจาํ นวนวัดรามัญ เจ้าอาวาส เจ้าอธิ การ
ตลอดจนพระสงฆ์สามเณรที4ข ึนกับพระคุณวงศ์ไปยังพระสุ เมธาจารย์เพื4อจะได้รวบ รวมส่ งให้กบั
กรมสังฆการี กระทรวงธรรมการ แล้วจึงยกไปรวมกับธรรมยุตอีกทีหนึ4 ง ฝ่ ายพระคุณวงศ์ไม่เห็ น
ด้วยกับคําสั4งดังกล่าว จึงไม่ยอมปฏิบตั ิตามและไม่ยอมขึนกับพระสุ เมธาจารย์ กรมสังฆการี จึงต้อง
ทําการไกล่เกลี4ยและรับเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพระคุณวงศ์ โดยเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บบัญชีวดั มอญที4เคยขึนกับ
พระคุณวงศ์ท งั หมด สําหรับพระสุ เมธาจารย์น นั ก็ให้เป็ นผูจ้ ดั การคณะรามัญอื4น ๆ ส่ วนการยกคณะ
สงฆ์รามัญไปรวมกับคณะธรรมยุตก็มีอุปสรรคไม่สามารถจัดการให้ ลุล่วงไปได้ เนื4องจากสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมหมื4นวชิรญาณวโรรส เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตไม่เต็มพระทัยที4จะรับเพราะ
เป็ นภาระหนัก สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมหมื4นวชิรญาณวโรรส จึงทรงมอบคณะรามัญให้พระว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุ ณนิภาคุณากร เจ้าคณะรองปกครอง พระองค์เจ้าอรุ ณนิภาคุณากรก็ไม่เต็ม
พระทัยเช่นกัน ด้วยทรงอ้างว่า คณะรามัญกับวัดชนะสงครามนันมีขอบเขตและปริ มาณงานมากเกิน
กว่าที4จะดูแลรักษา ได้ จึงทรงสมควรให้คณะสงฆ์รามัญไปขึนอยูใ่ นคณะมหานิกายไปตามเดิม ใน
ที4สุดกรมสังฆการี จึงต้องรับหน้าที4ในการปกครองคณะรามัญทังหมดที4ถอนมา จากคณะเหนือ คณะ
กลางและคณะใต้ และการสั4งราชการในคณะรามัญนัน กรม สังฆการี ตอ้ งสั4งไปทัง ๒ ผ่ายคือ ฝ่ าย
พระสุ เมธาจารย์และฝ่ ายพระคุณวงศ์
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๔๕ (ร.ศ.๑๒๑) ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครอง
คณะสงฆ์ แบ่งการปกครองออกเป็ น ๔ คณะ คือ คณะเหนื อ คณะใต้ คณะธรรมยุต และคณะกลาง

๑๓๙

ตามพระราชบัญญัติน นั ได้กาํ หนดให้มี เจ้าคณะปกครองลดหลัน4 กันลงมาตามลําดับ คือ มีเจ้าคณะ
ใหญ่ เจ้า คณะมณฑล เจ้าคณะเมือง เจ้าคณะแขวง เจ้าคณะหมวด และเจ้าอาวาส ส่ วนคณะสงฆ์
รามัญนิ กายไม่ได้รับยกย่องเป็ นคณะเอกเทศทําให้สินสภาพไปโดย พฤตินยั เพราะวัดรามัญอยู่ใน
เขตเมืองใด คณะใด ก็ข ึนเมืองนัน คณะนัน คณะรามัญเป็ นอันมีแต่ชื4อ ดังนันตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนีจึงทําให้ตาํ แหน่งเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายรามัญสิ น สภาพไปด้วย
ราชทินนามอันพระราชทานแก่พระราชาคณะผูท้ ี4มีชื อสายรามัญหรื อพระสงฆ์ฝ่ายรามัญ
นิกายในสมัยเก่านัน ปรากฏว่ามี ๑๐ ชื4อดังนี๖๓
๑. พระคุณวงศ์หรื อพระกุลวงศ์
๒. พระไตรสรณธัช
๓. พระธรรมวิสารท
๔. พระมหาสุ เมธาจารย์หรื อพระสุ เมธาจารย์
๕. พระรามัญมหาเถร
๖. พระรามัญมุนี
๗. พระสุ เมธมุนีหรื อพระสุ เมธน้อย
๘. พระอริ ยธัช
๙. พระอุดมญาณ
๑๐. พระอุดมวิจารณ์
ตังพิเศษเฉาะบางรู ป
ราชทินนามหมวดนี ถือว่าเป็ นพิเศษมากเพราะพระราชทานเฉพาะบุคคลไม่พระราชทาน
ทั4ว ไปแก่ พ ระสงฆ์รู ป อื4 น หากจะมี ก็ ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ห รื อ มี ค วามสํ า คัญ เช่ น เดี ย วกับ ผู้ที4 ไ ด้รั บ
พระราชทานในชันต้น ปรากฏว่ามีไม่กี4รูปที4ได้รับพระราชทาน รู ปแบบของราชทินนามหมวดนี จึง
ไม่ตายตัว มีตวั อย่างดังนี

๖๓

สรุ ปความจาก พระมหาจรู ญ จอกสมุทร, คณะสงฆ์รามัญนิกาย, (กรุ งเทพ :โรงพิมพ์ วีซี, ๒๕๔๕.
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครู สิทธิเตชะ), ๒๙.

๑๔๐

ตารางที4 ๓๓ ตัวอย่างราชทินนามที4ต งั พิเศษเฉพาะบางรู ป
ราชทินนาม

หมายเหตุ

พระโบราณวัตถาจารย์

รัชกาลที4 ๕ ตังถวายเพราะเป็ นอาจารย์ดูของเก่า๖๔

พระปริ ยตั ิวงษาจารย์

รัชกาลที4 ๕ ตังถวายเพราะตระกูลบิดาเป็ นราชบัณฑิตย์๖๕

พระพรหมวชิรญาณ,
พระธรรมวชิรญาณ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตังถวายด้วยการ
นําพระนาม มหาวชิราลงกรณ์ ของพระองค์มาประกอบเป็ นราชทินนาม

พระพุทธพยากรณ์

พระสงฆ์ที4ทาํ นายได้แม่นยํา

พระราชวิจิตรการ,
พระวิจิตรกรรมพิศิษฐ์

พระสงฆ์ผมู้ ีความเชียวชาญในจิตกรรมคือเป็ นจิตกร

พระวชิรราชมานิต

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชศรัทธา

พระศรี สัจญาณมุนี

ตังในรัชสมัยพระเพทราชา เพราะทํานายได้แม่น๖๖ ปัจจุบนั ยังคง
พระราชทานอยู่ แต่ความหมายเปลี4ยนไป

พระศาสนดิลก

ลูกศิษย์ พระศาสนโสภณ

พระศิริธรรมมุนี

รัชกาลที4 ๓ พระราชทาน เพราะเป็ นชาวเมืองนครศรี ธรรมราช๖๗

พระสมุทมุนี

รัชกาลที4 ๓ พระราชทานเหตุไปเผยแพร่ ศาสนาที4กรุ งลังกา๖๘

พระสรภาณกวี

รัชกาลที4 ๔ ตังถวายเหตุแสดงธรรมได้ไพเราะและมีเสี ยงดี๖๙

พระสิ ทธินิติธาดา

เชียวชาญด้านกฎหมาย

พระสุ นทรราชมานิต

พระสงฆ์ผเู้ ป็ นราชกุลุปกะ เป็ นที4เลื4อมใสในราชสํานัก ได้แก่เป็ นผูม้ ี
ความคุน้ เคยและเลื4อมใสของพระราชวงศ์

๖๔

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระอารามแลทําเนียบสมณศักดิ<, ๑๘๖.
เรื4 องเดียวกัน, ๑๘๕.
๖๖
เรื4 องเดียวกัน, ๑๘๕.
๖๗
เรื4 องเดียวกัน, ๑๘๕.
๖๘
เรื4 องเดียวกัน, ๑๘๕.
๖๙
เรื4 องเดียวกัน, ๑๘๕.
๖๕

๑๔๑

ตังในวโรกาสพิเศษ
การพระราชทานสมณศักดิ<แด่พระสงฆ์ในวโรกาสพระราชพิธีต่าง ๆดังที4ได้กล่าวมาแล้ว
นันซึ4 งจะมีพระสงฆ์หลายรู ปที4ได้รับพระราชทานสมณศักดิ<หากมีราชทินนามอยูจ่ าํ นวนหนึ4งที4ได้
นําเอาหน่ วยคําที4เนื4องด้วยวโรกาสพระราชพิธีน นั ๆ มาเป็ นส่ วนประกอบเป็ นราชทินนามเพื4อเป็ น
เครื4 องหมายให้ทราบวาระการได้รับพระราชทานสมณศักดิ< หน่ วยคําที4นาํ มาใช้ได้แก่ คาํ ว่า “รัช”
และ “กิตติ” ดังตัวอย่างต่อไปนี
ตารางที4 ๓๔ ตัวอย่างราชทินนามที4ต งั ในวโรกาสพิเศษ
ราชทินนาม
พระเทพรัชมังคลเมธี
พระเทพรัชมังคลเวที
พระธรรมกิตติมุนี
พระธรรมกิตติวงศ์

วโรกาสพิเศษ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิ ริกิต< ิ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๓๕
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิ ริกิต< ิ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๓๕

พระธรรมรัชมงคล

พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

พระมหารัชมังคลดิลก
พระรัชชมงคลญาณ

พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

พระรัชชมงคลมุนี

พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

พระรัชชมงคลวัฒน์

พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

พระรัชชมงคลสุ นทร

พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

พระรัชชมงคลโสภณ

พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

พระรัชมงคลนายก

พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

พระราชรัชมงคลโกวิท

พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

พระราชรัชมงคลโกศล

พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๔๒

ตารางที4 ๓๔ (ต่อ)
ราชทินนาม
พระราชรัชมงคลเมธี

วโรกาสพิเศษ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

พระราชรัชมงคลเวที

พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

พระศรี รัชชมงคลบัณฑิต

พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

พระศรี รัชชมงคลเมธี

พระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

อนึ4งในพระราชพิธีดงั กล่าวไม่ได้มีพระสงฆ์ดงั ที4มีรายนามที4นาํ มาแสดงเท่านันหากแต่มี
หลายรู ปด้วยกัน แต่ราชทินนามอื4นไม่ปรากฏว่านําหน่วยคําที4เกี4ยวเนื4องกับวโรกาสพิเศษจึงไม่จดั ว่า
เป็ นราชทินนามในวโรกาสพิเศษ

บทที ๕
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
การศึ กษาราชทิ นนามของพระราชาคณะในกรุ ง รัตนโกสิ นทร์ น ี ได้ศึ กษาราชทิ นนาม
ตังแต่ครังตังกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช องค์
ปฐมบรมกษัตริ ยาธิราชในพระราชวงศ์จกั รี จนถึงปี พุทธศักราช ๒๕๕๑ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิ พ ลอดุ ลยเดชมหาราช ผูท้ รงพระคุ ณอันประเสริ ฐ รั ชกาลปั จจุบ นั ซึ9 งได้ศึก ษา
ประวัติความเป็ นมาแต่ตน้ ของราชทินนามหรื อนามบัญญัติที9เข้ามาสู่ ประเทศไทยในสมัยต่าง ๆ
ได้แก่สุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสิ นทร์ ในด้านภาษาคือ โครงสร้างคํา การสร้างคําและการ
เรี ยงคําในด้านแนวคิดวิธีการตังราชทินนามอันเป็ นเหตุให้เกิ ดมีราชทินนามในหลากหลายแขนง
หลายชื9อ หลายความหมาย จากราชทินนามของพระราชาคณะชันสามัญจนถึงสมเด็จพระราชาคณะ
ทังหมด ๑๗๓๐ ชื9อ
จากการศึกษาวิจยั พบว่าราชทินนามได้รับอิทธิ พลมาจากประเทศลังกาเข้ามาในประเทศ
ไทยและพบว่าราชทินนามในประเทศไทยมีมาตังแต่ครังกรุ งสุ โขทัยเป็ นราชธานี สืบเนื9 องมาจนถึง
กรุ งศรี อยุธยา กรุ งธนบุรีและกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ในปั จจุบนั และมีจาํ นวนมากขึนเรื9 อย ๆ ราชทินนาม
ส่ วนใหญ่มีการนําภาษาบาลีสันสกฤตมาประกอบเป็ นราชทินนามและปรากฏมีคาํ ภาษาเขมรอยู่ ๕
คําที9ใช้น นั ดัดแปลงให้เข้ากับภาษาไทยและเข้ากับความหมายที9ตอ้ งการ มีการใช้ศพั ท์ภาษาบาลีหรื อ
สันสกฤตที9เป็ นศัพท์เดียวกัน การใช้ศพั ท์ที9มีความหมายเดียวกันในหลายรู ปศัพท์ การแปลงศัพท์
การใช้คาํ พ้องเสี ยงรวมไปถึงการวางตําแหน่ งของคําในราชทินนาม ในตําแหน่ งแรกวางคํานําหน้า
คือคําที9บอกชันหรื อบอกยศของพระราชาคณะว่ามีสมณศักดิBเป็ นชันอะไรเป็ นต้น
ในด้านการสร้างคําได้มีการนําวิธีการของสมาสและสนธิ มีท งั สระสนธิ พยัญชนะสนธิ
และนิคหิ ตสนธิ มาเป็ นตัวเชื9อมสร้างราชทินนาม การประกอบศัพท์เพื9อเป็ นราชทินนามนันพบว่ามี
การนําเอาอุปสรรคมาประกอบเข้ากับศัพท์ การนํานิ บาตมาประกอบเข้ากับศัพท์ การนําสังขยามา
ประกอบกับศัพท์และการประกอบศัพท์กบั ศัพท์โดยตรง การเรี ยงคํา พบว่ามีการเรี ยงคุณศัพท์ไว้
นําหน้านามมีการเรี ยงนามไว้หน้าคุณศัพท์บา้ ง มีการเรี ยงนามกับนามด้วยกันบ้าง มีการเรี ยงนามไว้
หน้ากริ ยาและมีการเรี ยงกริ ยาไว้หน้านามบ้าง มีการวางคุณศัพท์ไว้หน้ากริ ยาและมีการเรี ยงกริ ยาไว้
หน้าคุณศัพท์บา้ งตามสมควรที9เห็นเหมาะสมและยังได้พบว่าราชทินนามของพระราชาคณะมีการ
๑๔๓

๑๔๔

เปลี9 ย นแปลงเนื9 อ งจากมี ก ารเลื9 อ นหรื อได้รั บ พระราชทานสมณศัก ดิB ที9 สู ง ขึ น บางรู ป ได้รั บ
พระราชทานราชทินนามใหม่บางรู ปคงให้รักษาราชทินนามเดิมไว้ รู ปที9ได้รับพระราชทานใหม่น นั
ทํา ให้เกิ ดความเปลี9 ย นแปลงในราชทินนามขึนโดยบางรู ป ให้ค งหน่ วยคํา ไว้คือให้เปลี9 ย นแต่ ค าํ
นําหน้าชันเท่านัน บางรู ปได้ถูกตัดหน่ วยคําในราชทินนามที9ยาวไปทําให้ส ันกระชับขึน บางรู ปมี
การเพิ9มหน่ วยคําในราชทินนามให้ยาวขึนเพื9อเพิ9มคุณสมบัติของผูร้ ับพระราชทาน บางรู ปได้มีการ
ตัดแล้วเพิ9มหน่ วยคําในราชทินนามได้แก่การเปลี9ยนแปลงหน่ วยคํานันเองโดยเปลี9ยนบ้างในบาง
ตําแหน่งไม่ได้เปลี9ยนไปทังหมด อาจจะเปลี9ยนตําแหน่งหน้าหรื อตําแหน่งหลังก็ได้
ส่ วนวิธีการตังราชทินนามของพระราชาคณะนันพบว่าราชทินนามของพระราชาคณะมี
แนวคิ ด หลากหลายที เ ดี ย วเพื9 อ ให้ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละให้เ หมาะแก่ พ ระสงฆ์ผูร้ ั บ
พระราชทาน โดยมีการนํานามของพระพุทธเจ้ามาเป็ นส่ วนหนึ9งของราชทินนามพร้อมกันนี ยงั ได้นาํ
พระธรรมและพระสงฆ์มาใช้ดว้ ย การนําชื9อเดิมหรื อราชทินนามเดิมมาปรับเปลี9ยนแต่งเป็ นชื9อราช
ทินนาม คือได้นาํ ชื9อเดิมครังยังไม่ได้รับการอุปสมบทมาเป็ นส่ วนประกอบซึ9 งชื9อนันมีท งั ภาษาไทย
และภาษาอื9น ๆ มีบ าลี สันสกฤตเป็ นต้น และนําเอาฉายาที9 พระอุ ปัชฌาย์ต งั ให้ในคราวบรรพชา
อุปสมบท ซึ9 งก็เป็ นภาษาบาลีท งั สิ น อีกประเภทหนึ9 งคือการตังตามราชทินนามเดิมซึ9 งเป็ นราชทิน
นามเดิมของพระสงฆ์รูปนันนั9นเองหรื อราชทินนามของพระสงฆ์รูปอื9นที9ได้รับพระราชทานอยู่
ก่อนแล้วและราชทินนามของวัดหรื อจังหวัดเขตที9อยู่ที9พระสงฆ์รูปนันสถิ ตอยู่ อีกอย่างหนึ9 งได้มี
การนําชื9อของภูมิสถานที9ต่าง ๆ ได้แก่วดั และเขตที9อยูซ่ 9 ึ งจะเป็ นจังหวัดหรื ออําเภอรวมไปทังปูชนี ย
วัตถุที9ประดิษฐานในพระอารามมาเป็ นชื9อราชทินนามเป็ นเครื9 องให้ทราบถึงสถานที9พระราชาคณะ
รู ปนันสถิตอยู่ อนึ9งได้มีการตังถวายพระสงฆ์ซ9 ึ งทําหน้าที9ต่างกันในหลายแขนงได้แก่ พระสงฆ์ผมู้ ี
หน้า ที9 ห รื อ บทบาทในสายการปกครอง สายพระธรรมกถึ ก สายการศึ ก ษา สายวิปั ส สนา สาย
ต่างประเทศและสายการพัฒนา
ยัง ปรากฏมี ร าชทิ น นามอี ก จํา พวกหนึ9 งที9 พ ระราชทานคื อ ราชทิ น นามพิ เ ศษที9 ไ ด้
พระราชทานแก่ พระสงฆ์เฉพาะกลุ่ มหรื อเฉพาะบุคคลเป็ นกรณี พิเศษได้แก่ พระสงฆ์ผูเ้ ป็ นพระ
ราชวงศ์ พระสงฆ์ที9เป็ นเชือสายมอญรามัญและถวายเป็ นกรณี พิเศษเฉาะพระสงฆ์บางรู ปในหมวดนี
ยังได้ต งั ถวายเป็ นที9ระลึกในพระราชพิธีอนั เป็ นวโรกาสพิเศษ เช่น พระราชพิธีฉลองสิ ริราชสมบัติ
เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาราชทินนามของพระราชาคณะในกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ครังนีถือว่าได้รับความรู้ท งั
ด้านภาษาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ เป็ นอย่างมาก ถึงกระนันก็ยงั มีความสนใจในข้อมูลอย่างอื9น

๑๔๕

เกี9ยวกับราชทินนามอันเป็ นนามพระราชทานในพระมหากษัตริ ยอ์ ยูอ่ ีกมาก ดังนันผูท้ าํ การวิจยั จึงมี
ข้อเสนอแนะดังนี
๑. ศึกษานามพระราชทานประเภทอื9นที9เกี9ยวเนื9องกับพระเจ้าแผ่นดิน อันได้แก่ พระนาม
ของพระราชโอรส พระราชธิ ดา พระบรมวงศานุ วงศ์ ในอดี ตจนถึงปั จจุบนั หรื อสถานที9แห่ งหน
ต่างๆ ที9พระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชทานนามให้
๒. ศึกษาราชทินนามของพระราชาคณะ พระครู สัญญาบัตร พระครู ฐานานุกรม ในสมัย
อื9น ๆ เช่น สมัยสุ โขทัย อยุธยา และกรุ งธนบุรี เป็ นต้น
๓. ศึกษาราชทินนามของพระครู สัญญาบัตรและพระครู ฐานานุกรมในกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ทุกตําแหน่ง

๑๔๖
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จํากัด, ๒๕๔๐.
. ประวัติสมณศักดิEและพัดยศ, กรุ งเทพฯ : สหธรรมมิก, ๒๕๔๔ (อนุสรณ์งาน
พระราชทานเพลิงศพพระราชปัญญารังษี (เอี+ยม ธมฺ มภารมหาเถระ ป.ธ. ๔) พฤษภาคม
๒๕๔๔).
สุ ภรณ์ โอเจริ ญ, มอญในประเทศไทย. มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ .
กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๔๑.
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ปฎิทินศาสนา๒๕๔๕-๒๕๔๙, กรุ งเทพฯ:โรงพิมพ์สาํ นักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ม.ป.ป.
สํานักนายกรัฐมนตรี , คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์. ประชุมศิลาจารึ ก ภาคที+ ๖
ตอนที+ ๑ ประมวลจารึ กสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ที+พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาค
กลาง, กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี ,
๒๕๑๗.

๑๔๙

สํานักนายกรัฐมนตรี , ประชุมศิลาจารึ ก ภาคที+ ๖ ตอนที+ ๒ ประมวลจารึ ก สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ที+
พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง. กรุ งเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี , ๒๕๒๑
. ราชกิจจานุเบกษา. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์สาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , มปป.
สํานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช. พระมหาสมณนิยมในการบริ หารคณะสงฆ์. พิมพ์ครัJงที+ ๒.
กรุ งเทพฯ : สํานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช, ๒๕๓๓.
อเนก ขําทอง. สมณศักดิEคณะสงฆ์ไทย. สมโภชหิรัณยบัตร พระอุบาลีคุณูปมาจารย์. กรุ งเทพฯ :
หจก.จงเจริ ญการพิมพ์, ๒๕๔๐.

ภาคผนวก

๑๕๑
ทําเนียบพระราชาคณะ
พุทธศักราช ๒๕๕๑
สมเด็จพระสั งฆราช
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที ๑๙ แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
พระนามเดิม
(เจริ ญ สุ วฑฺฒโน คชวัตร เปรี ยญธรรม ๙ ประโยค)
ทรงได้รับพระราชทานสมณศักดิ2
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
๒๕๓๒
สมเด็จพระญาณสังวร
๒๕๑๕
พระสาสนโสภณ
๒๕๐๔
พระธรรมวราภรณ์
๒๔๙๙
พระโศภนคณาภรณ์
๒๔๙๘
พระโศภนคณาภรณ์
๒๔๙๕
พระโศภนคณาภรณ์
๒๔๙๐
เปรี ยญธรรม ๙ ประโยค
๒๔๘๕
พระนามตามทีจารึ กในพระสุ พรรณบัฏ
สมเด็จพระญาณสังวร บรมนริ ศรธรรมนี ติภิบาล อริ ยวงศาคตญาณวิมล สกลมหาสังฆปริ ณา
ยก ตรี ปิฎกปริ ยตั ติธาดา วิสุทธจริ ยาธิสมบัติ สุ วฑั ฒนภิธานสงฆวิสุต ปาวจนุตตมพิสาร สุ ขมุ ธรรม
วิธานธํารง วชิรญาณวงศวิวฒั พุทธบริ ษทั คารวสถาน วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ วิบุลสี ลาจารวัตรสุ นทร
บวรธรรมบพิตร สรรพคณิ ศรมหาปธานาธิบดี คามวาสี อรัณยวาสี สมเด็จพระสังฆราช เสด็จสถิต
ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง ทรงเจริ ญพระชนมายุ วรรณ สุ ข พล ปฏิภาณ คุณ
สารสิ ริสวัสดิ2 จิรัฏฐิติวิรุฬหิ ไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ.
ประกาศ ณ วันที ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒
ทรงดํารงตําแหน่งทางคณะสงฆ์เป็ น: -ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
-เจ้าอาวาสวัดบวรนิ เวศวิหาร

๑๕๒
สมเด็จพระราชาคณะ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

สมเด็จพระพุฒาจารย์
สมเด็จพระมหาธีราจารย์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
สมเด็จพระญาณวโรดม

วัดสระเกศ/กรุ งเทพมหานคร
วัดชนะสงคราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดปากนํHา/กรุ งเทพมหานคร
วัดสุ วรรณาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดสัมพันธวงศาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดเทพศิรินทราวาส/กรุ งเทพมหานคร

๒๕๓๓
๒๕๓๕
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๔
๒๕๔๖

ชัHนสมเด็จพระราชาคณะ มี ๘ รู ป,
มหานิกาย ๔ รู ป ปั จจุบนั เต็ม ๔ รู ป,
ธรรมยุติ ๔ รู ป, ปั จจุบนั ๒ รู ป, ว่าง ๒ รู ป
พระราชาคณะเจ้ าคณะรอง ชันหิรัณยบัฏ
๑. พระวิสุทธาธิบดี
๒. พระมหาโพธิวงศาจารย์
๓. พระสาสนโสภณ
๔. พระพรหมเมธี
๕. พระธรรมปั ญญาบดี
๖. พระพรหมมุนี
๗. พระอุดมญาณโมลี
๘. พระธรรมปั ญญาจารย์
๙. พระพรหมเวที
๑๐. พระพรหมวชิรญาณ
๑๑. พระพรหมคุณาภรณ์
๑๒. พระพรหมเมธาจารย์
๑๓. พระพรหมโมลี
๑๔. พระพรหมสุ ธี

วัดสุ ทศั นเทพวราราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระบาทมิงเมือง/แพร่
วัดราชบพิธฯกรุ งเทพมหานคร
วัดเทพศิรินทราวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระเชตุพนฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดบวรนิ เวศวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดโพธิสมภรณ์/อุดรธานี
วัดราชผาติการาม/กรุ งเทพมหานคร
วัดไตรมิตรวิทยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดยานนาวา/กรุ งเทพมหานคร
วัดญาณเวศกวัน/พุทธมณฑล/นครปฐม
วัดบุรณศิริมาตยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดพิชยญาติการาม/กรุ งเทพมหานคร
วัดสระเกศ/กรุ งเทพพมหานคร

๒๕๓๕
๒๕๔๐
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๘

๑๕๓
๑๕. พระวิสุทธิวงศาจารย์
๑๖. พระพรหมจริ ยาจารย์
๑๗. พระพุทธวรญาณ
๑๘. พระสุ ธรรมาธิบดี
๑๙. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
๒๐. พระธรรมวโรดม

วัดปากนํHา/กรุ งเทพมหานคร
วัดกะพังสุ รินทร์ /ตรัง
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม/กรุ งเทพฯ
วัดธรรมบูชา/สุ ราษฎร์ ธานี
วัดศรี โคมคํา/พะเยา
วัดทินกรนิมิต/นนทบุรี

๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑

ชัHนรองสมเด็จพระราชาคณะมี ๒๐ รู ป
แบ่งเป็ นมหานิกาย ๑๓ รู ป, ธรรมยุต ๗ รู ป
ปั จจุบนั มหานิกายเต็ม ๑๓ รู ป, ธรรมยุตเต็ม ๗ รู ป
พระราชาคณะชันธรรม
๑. พระธรรมกิตติวงศ์
๒. พระธรรมกิตติโสภณ
๓. พระธรรมวราจารย์ ธ.
๔. พระธรรมสิ ทธาจารย์
๕. พระธรรมโสภณ ธ.
๖. พระธรรมวงศาจารย์
๗. พระธรรมมหาวีรานุวตั ร
๘. พระธรรมกิตติมุนี
๙. พระธรรมวิสุทธาจารย์
๑๐. พระธรรมวิสุทธิ มงคล ธ.
๑๑. พระธรรมวิสุทธิกวี ธ.
๑๒. พระธรรมกวี ธ.
๑๓. พระธรรมกิตติเมธี ธ.
๑๔. พระธรรมวรเมธี ธ.
๑๕. พระธรรมปาโมกข์ ธ.
๑๖. พระธรรมวรนายก

วัดราชโอรสาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดสระเกศ/กรุ งเทพมหานคร
วัดบวรนิ เวศวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระสิ งห์/เชียงใหม่
วัดสุ ทธจินดา/นครราชสี มา
วัดกลาง/กาฬสิ นธุ์
วัดป่ าเลไลยก์/สุ พรรณบุรี
วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี
วัดธาตุ/ขอนแก่น
วัดป่ าเกษรศีลคุณ/อุดรธานี
วัดโสมนัสวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชาธิวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดสัมพันธวงศาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชบพิธฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดมกุฏกษัตริ ยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระนารายณ์มหาราช/นครราชสี มา

๒๕๓๕
๒๕๓๕
๒๕๓๗
๒๕๓๙
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๕

๑๕๔
๑๗. พระธรรมเสนานี
๑๘. พระธรรมรัตนวิสุทธิ2
๑๙. พระธรรมปริ ยตั ิโสภณ
๒๐. พระธรรมฐิติญาณ ธ.
๒๑. พระธรรมราชานุวตั ร
๒๒. พระธรรมวรมุนี
๒๓. พระธรรมเจดีย ์
๒๔. พระธรรมวราลังการ ธ.
๒๕. พระธรรมปั ญญาภรณ์
๒๖. พระธรรมคุณาภรณ์
๒๗. พระธรรมสิ งหบุราจารย์
๒๘. พระธรรมญาณมุนี
๒๙. พระธรรมศีลาจารย์
๓๐. พระธรรมวราภรณ์ ธ.
๓๑. พระธรรมปริ ยตั ิเวที
๓๒. พระธรรมปิ ฎก
๓๓. พระธรรมเสนานุวตั ร
๓๔. พระธรรมโมลี
๓๕. พระธรรมรัตนดิลก
๓๖. พระธรรมโกศาจารย์
๓๗. พระธรรมไตรโลกาจารย์ ธ.
๓๘. พระธรรมสุ ธี
๓๙. พระธรรมสิ ทธินายก
๔๐. พระธรรมสิ ทธิมงคล
๔๑. พระธรรมวงศ์มุนี
๔๒. พระธรรมเมธาจารย์ ธ.
๔๓. พระธรรมรัตนากร
๔๔. พระธรรมดิลก ธ.
๔๕. พระธรรมเจติยาจารย์ วิ. ธ.

วัดวังตะกู/นครปฐม
วัดราชสิ ทธาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดโมลีโลกยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดบึงพระลานชัย/ร้อยเอ็ด
วัดพระแก้ว/เชียงราย
วัดคูหาสวรรค์/พัทลุง
วัดกัลยาณมิตร/กรุ งเทพมหานคร
วัดเพชรวราราม/เพชรบูรณ์
วัดปากนํHา/กรุ งเทพมหานคร
วัดสามพระยา/กรุ งเทพมหานคร
วัดอัมพวัน/พรหมบุรี/สิ งห์บุรี
วัดดุสิดาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดหนัง/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชบพิธสถิตมหาสี มาราม/กรุ งเทพฯ
วัดพระปฐมเจดีย/์ นครปฐม
วัดพระพุทธบาท/สระบุรี
วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ/พิษณุ โลก
วัดศาลาลอย/สุ รินทร์
วัดสุ ทศั นเทพวราราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดประยุรวงศาวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชประดิษฐ์ฯ/กรุ งเทพฯ
วัดมหาธาตุฯ/กรุ งเทพฯ
วัดสระเกศ/กรุ งเทพฯ
วัดเมืองยะลา/ยะลา
วัดไผ่ลอ้ ม/จันทบุรี
วัดโสมนัสวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดปากนํHา/กรุ งเทพมหานคร
วัดป่ าแสงอรุ ณ/ขอนแก่น
วัดพระศรี มหาธาตุ/กรุ งเทพมหานคร

๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐

๑๕๕
๔๖. พระธรรมนันทโสภณ
๔๗. พระธรรมธีรราชมหามุนี
๔๘. พระธรรมธัชมุนี
๔๙. พระธรรมสิ ทธิเวที

วัดพระธาตุชา้ งคํHา/น่าน
วัดระฆังโฆสิ ตาราม/กรุ งเทมหานคร
วัดปทุมวนาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดสังเวชวิศยาราม/กรุ งเทพมหานคร

๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑

ชัHนธรรม มี ๔๙ รู ป, ปัจจุบนั ๔๘ รู ป, พิเศษ ๑ รู ป
แบ่งเป็ น มหานิกาย ๓๓ รู ป, ปั จจุบนั ๓๒ รู ป, ว่าง ๑ รู ป, พิเศษ ๑ รู ป
แบ่งเป็ น ธรรมยุต ๑๖ รู ป, ปั จจุบนั ๑๖ รู ป
พระราชาคณะชันเทพ
๑. พระเทพปั ญญาสุ ธี
๒. พระเทพประสิ ทธิคุณ
๓. พระเทพวิสุทธิโมลี
๔. พระเทพมงคลรังษี
๕. พระเทพญาณเวที
๖. พระเทพดิลก ธ.
๗. พระเทพมงคลเมธี
๘. พระเทพญาณวิศิษฏ์ ธ.
๙. พระเทพวิมลเมธี
๑๐. พระเทพปั ญญากวี ธ.
๑๑. พระเทพสารสุ ธี ธ.
๑๒. พระเทพโมลี ธ.
๑๓. พระเทพสิ ทธิโมลี ธ.
๑๔. พระเทพสังวรญาณ วิ. ธ.
๑๕. พระเทพวราจารย์ ธ.
๑๖. พระเทพเมธาภรณ์ ธ.
๑๗. พระเทพเจติยาจารย์ วิ.ธ.
๑๘. พระเทพวิสุทธิมงคล วิ. ธ.

วัดแจ้ง/นครศรี ธรรมราช
วัดระฆังโฆสิ ตาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดเสาธงทอง/ลพบุรี
วัดโพธิ2 ชัย/หนองคาย
วัดพระธาตุหริ ภุญชัย/ลําพูน
วัดบวรนิ เวศวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดมหาธาตุ/นครพนม
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก/กรุ งเทพฯ
วัดโพทะเล/พิจิตร
วัดมกุฏกษัตริ ยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดจันทนาราม/จันทบุรี
วัดราชผาติการาม/กรุ งเทพมหานคร
วัดบวรนิ เวศวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดศรี ธรรมาราม/ยโสธร
วัดธรรมบูชา/สุ ราษฎร์ ธานี
วัดสนามพราหมณ์/เพชรบุรี
วัดธรรมมงคลฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดประชาคมวนาราม/ร้อยเอ็ด

๒๕๓๓
๒๕๓๖
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๕

๑๕๖
๑๙. พระเทพสิ ทธิเวที
๒๐. พระเทพสุ ทธิโมลี ธ.
๒๑. พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๒. พระเทพวิสุทธิเวที
๒๓. พระเทพสิ ทธิวิมล
๒๔. พระเทพรัตนสุ ธี
๒๕. พระเทพกิตติมุนี
๒๖. พระเทพปริ ยตั ิสุธี
๒๗. พระเทพปริ ยตั ิเมธี
๒๘. พระเทพสารเวที ธ.
๒๙. พระเทพเวที
๓๐. พระเทพปริ ยตั ิ
๓๑. พระเทพญาณโมลี
๓๒. พระเทพเมธาจารย์ ธ.
๓๓. พระเทพบัณฑิต ธ.
๓๔. พระเทพสิ ทธิเมธี
๓๕. พระเทพวิสุทธิคุณ
๓๖. พระเทพสุ ทธาจารย์ ธ.
๓๗. พระเทพภาวนาวิกรม วิ.
๓๘. พระเทพวิทยาคม วิ.
๓๙. พระเทพวรเมธี ธ.
๔๐. พระเทพวิสุทธาภรณ์
๔๑. พระเทพวีราภรณ์
๔๒. พระเทพวิสุทธิกวี ธ.
๔๓. พระเทพสุ เมธมุนี
๔๔. พระเทพวงศาจารย์
๔๕. พระเทพประสิ ทธิโสภณ ธ.
๔๖. พระเทพมงคลมุนี
๔๗. พระเทพปริ ยตั ิมุนี

วัดนางนอง/กรุ งเทพมหานคร
วัดพุทโธธัมมธโร/มุกดาหาร
วัดพระธาตุหริ ภุญชัย/ลําพูน
วัดมหาพฤฒาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระเชตุพนฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดปทุมคงคา/กรุ งเทพมหานคร
วัดมหาวนาราม/อุบลราชธานี
วัดบพิตรพิมุข/กรุ งเทพมหานคร
วัดชลประทานรังสฤษฏ์/นนทบุรี
วัดบวรนิ เวศวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดอนงคาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดคูยาง/กําแพงเพชร
วัดขันเงิน/ชุมพร
วัดวรดิตถาราม/ตราด
วัดจันทรสามัคคี/หนองคาย
วัดจันทาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดบุพพาราม/เชียงใหม่
วัดเขาบางทราย/ชลบุรี
วัดไตรมิตรวิทยาราม/กรุ งเทพฯ
วัดบ้านไร่ /นครราชสี มา
วัดบางขวาง/นนทบุรี
วัดมหาธาตุ/ราชบุรี
วัดโคกสมานคุณ/สงขลา
วัดราชาธิวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดโยธานิมิต/ตราด
วัดหนองแวง/ขอนแก่น
วัดเทพศิรินทราวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดนํHาล้อม/ลําปาง
วัดทองนพคุณ/กรุ งเทพมหานคร
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๒๕๔๗
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๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗

๑๕๗
๔๘. พระเทพปริ ยตั ิวธิ าน
๔๙. พระเทพสุ เมธี ธ.
๕๐. พระเทพกวี ธ.
๕๑. พระเทพรัตนมุนี
๕๒. พระเทพสมุทรโมลี
๕๓. พระเทพสุ ธี
๕๔. พระเทพพุทธิมงคล ธ.
๕๕. พระเทพมุนี
๕๖. พระเทพพิพฒั นาภรณ์
๕๗. พระเทพสิ ทธาจารย์ วิ.
๕๘. พระเทพรัตนโมลี
๕๙. พระเทพปัญญาเมธี
๖๐. พระเทพจันทมุนี
๖๑. พระเทพวิมลโมลี
๖๒. พระเทพมงคลสุ ธี ธ.
๖๓. พระเทพกิตติเมธี ธ.
๖๔. พระเทพวรเวที
๖๕. พระเทพปริ ยตั ิวิมล ธ.
๖๖. พระเทพวุฒาจารย์
๖๗. พระเทพเมธี
๖๘. พระเทพโสภณ
๖๙. พระเทพกิตติรังษี
๗๐. พระเทพศีลวิสุทธิ2
๗๑. พระเทพวรสิ ทธาจารย์
๗๒. พระเทพรัตนดิลก ธ.
๗๓. พระเทพสารเมธี ธ.
๗๔. พระเทพเมธากร
๗๕. พระเทพญาณมุนี
๗๖. พระเทพวิสุทธาจารย์

วัดคลองโพธิ2 /อุตรดิตถ์
วัดศรี สุริยวงศ์/ราชบุรี
วัดพระยายัง/กรุ งเทพมหานคร
วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร/สมุทรสงคราม
วัดไตรธรรมาราม/สุ ราษฎร์ ธานี
วัดราชบพิธฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดไตรมิตรวิทยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดท่าไทร/สุ ราษฎร์ ธานี
วัดพระธาตุศรี จอมทอง/เชียงใหม่
วัดหงส์รัตนาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดปิ ตุลาธิ ราชรังสฤษฏิ2/ฉะเชิงเทรา
วัดใหม่/จันทบุรี
วัดรัชฎาธิษฐาน/กรุ งเทพมหานคร
วัดพุทธมงคลนิ มิต/นครสวรรค์
วัดอาษาสงคราม/สมุทรปราการ
วัดบรมวงศ์อิศรวราราม/พระนครศรี อยุธยา
วัดบวรนิ เวศวิหาร/กรุ งเทพฯ
วัดมูลจินดาราม/ปทุมธานี
วัดอรุ ณราชวราราม/กรุ งเทพฯ
วัดราชบุรณะ/กรุ งเทพมหานคร
วัดธาตุ/ขอนแก่น
วัดประชุมชลธารา/นราธิวาส
วัดพระธาตุดอยสุ เทพ/เชียงใหม่
วัดศาลาลอย/สุ รินทร์
วัดประชานิ ยม/กาฬสิ นธุ์
วัดราษฎร์ประชุมชนาราม/กาญจนบุรี
วัดวรนาถบรรพต/นครสวรรค์
วัดพระธาตุเชิงชุม/สกลนคร

๒๕๔๗
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๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
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๒๕๔๙
๒๕๔๙

๑๕๘
๗๗. พระเทพวราภรณ์ ธ.
๗๘. พระเทพสิ ทธิโกศล
๗๙. พระเทพสิ ริโสภณ
๘๐. พระเทพปริ ยตั ยาจารย์
๘๑. พระเทพคุณาธาร
๘๒. พระเทพโกศล
๘๓. พระเทพวรคุณ ธ.
๘๔. พระเทพปริ ยตั ิเวที
๘๕. พระเทพวินยาภรณ์ ธ.
๘๖. พระเทพสารคามมุนี
๘๗. พระเทพวิริยาภรณ์
๘๘. พระเทพชลธารมุนี
๘๙. พระเทพสุ วรรณโมลี
๙๐. พระเทพรัตนกวี
๙๑. พระเทพวราลังการ ธ.
๙๒. พระเทพวิสุทธิเมธี
๙๓. พระเทพคุณาภรณ์
๙๔. พระเทพวิสุทธิญาณ วิ. ธ.

วัดตรี รัตนาราม/ระยอง
วัดพลับพลาชัย/กรุ งเทพมหานคร
วัดวังตะวันตก/นครศรี ธรรมราช
วัดสร้อยทอง/กรุ งเทพมหานคร
วัดดุลยาราม/สตูล
วัดศรี โสดา/เชียงใหม่
วัดบรมนิ วาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดสุ ทศั นเทพวราราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระมหาธาตุ/นครศรี ธรรมราช
วัดอภิสิทธิ2/มหาสารคาม
วัดหัวลําโพง/กรุ งเทพมหานคร
วัดบ่อทองราษฎร์ บาํ รุ ง/ชลบุรี
วัดป่ าเลไลยก์/สุ พรรณบุรี
วัดมหาธาตุ/เพชรบูรณ์
วัดพระศรี มหาธาตุ/กรุ งเทพมหานคร
วัดเทพธิดาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดเทวราชกุญชร/กรุ งเทพมหานคร
วัดอนาลโยทิพยาราม/พะเยา
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ชัHนเทพมี ๙๗ รู ป ปั จจุบนั ๙๗ รู ป
มหานิกาย ๖๕ รู ป ปั จจุบนั ๖๒ รู ป ว่าง ๓ รู ป
ธรรมยุต ๓๒ รู ป, ปั จจุบนั เต็มทัHง ๓๒ รู ป
พระราชาคณะชัHนราช
๑. พระราชปั ญญาวิสารัท ธ.
๒. พระราชสารโกศล ธ.
๓. พระราชรัตนเมธี
๔. พระราชสันทัศกาจารย์
๕. พระราชพิพฒั น์โกศล

วัดกระดึงทอง/บุรีรัมย์
วัดสารภาณนิ มิต/นครพนม
วัดคฤหบดี/กรุ งเทพมหานคร
วัดเนินหอม/ปราจีนบุรี
วัดศรี สุดาราม/กรุ งเทพมหานคร

๒๕๓๕
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๖
๒๕๓๖

๑๕๙
๖. พระราชธรรมานุวตั ร ธ.
๗. พระราชปริ ยตั ยาลังการ
๘. พระราชธรรมเมธี
๙. พระราชธรรมมุนี
๑๐. พระราชรัตนวิมล
๑๑. พระราชภาวนาวิสุทธิ2 วิ.
๑๒. พระราชวินยาภรณ์ ธ.
๑๓. พระราชสุ เมธี ธ.
๑๔. พระราชสุ ธรรมเมธี
๑๕. พระราชวิสุทธิเวที
๑๖. พระราชธรรมเวที
๑๗. พระราชมงคลสุ ธี ธ.
๑๘. พระราชสุ ทธิ มงคล ธ.
๑๙. พระราชสุ ทธิ โสภณ
๒๐. พระราชวิสุทธิมุนี ธ.
๒๑. พระราชสมุทรรังษี
๒๒. พระราชปั ญญากวี ธ.
๒๓. พระราชบัณฑิต ธ.
๒๔. พระราชสารโมลี ธ.
๒๕. พระราชวิริยาลังการ
๒๖. พระราชวีรากร
๒๗. พระราชสิ ทธิ มงคล
๒๘. พระราชวชิราภรณ์
๒๙. พระราชวิจิตรการ
๓๐. พระราชสารสุ ธี ธ.
๓๑. พระราชสิ ทธินายก
๓๒. พระราชประสิ ทธิ วิมล
๓๓. พระราชวรญาณมุนี ธ.
๓๔. พระราชวชิรโมลี

วัดเหนือ/ร้อยเอ็ด
วัดบ้านบัว/บุรีรัมย์
ทีพักสงฆ์มหานิ กาย/กาฬสิ นธุ์
วัดจักรวรรดิราชาวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดปากนํHา/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระธรรมกาย/ปทุมธานี
วัดเสนหา/นครปฐม
วัดภูตูมวนาราม/วังสะพุง/เลย
วัดพระบรมธาตุไชยา/ไชยา/สุ ราษฎร์ธานี
วัดโคศุภราช/อ่างทอง
วัดราชโอรสาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชบพิธฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดมกุฏกษัตริ ยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดอรุ ณราชวราราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดราษฎร์บาํ รุ ง/กรุ งเทพมหานคร
วัดอัมพวันเจติยาราม/อัมพวา/สมุทรสงคราม
วัดถาวรคุณาราม/ภูเก็ต
วัดปทุมวนาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดนาควัชรโสภณ/กําแพงเพชร
วัดปากนํHา/กรุ งเทพมหานคร
วัดมณี ไพรสณฑ์/แม่สอด/ตาก
วัดศาลาปูน/พระนครศรี อยุธยา
วัดพระเชตุพนฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดเศวตฉัตร/กรุ งเทพมหานคร
วัดสิ ริกาญจนาราม/กาญจนบุรี
วัดพระสิ งห์/เชียงราย
วัดระฆังโฆสิ ตาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดพิศาลรัญญาวาส/หนองบัวลําภู
วัดสวนพลู/กรุ งเทพมหานคร
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๑๖๐
๓๕. พระราชปริ ยตั ิดิลก
๓๖. พระราชวิสุทธาภรณ์
๓๗. พระราชเมธี
๓๘. พระราชรัตนาภรณ์
๓๙. พระราชเขมากร
๔๐. พระราชวิสุทธิคุณ
๔๑. พระราชศีลสังวร ธ.
๔๒. พระราชญาณปรี ชา ธ.
๔๓. พระราชธรรมกวี ธ.
๔๔. พระราชญาณดิลก ธ.
๔๕. พระราชโมลี
๔๖. พระราชสุ ทธิ โมลี ธ.
๔๗. พระราชปริ ยตั ิ
๔๘. พระราชวรมุนี
๔๙. พระราชอุทยั กวี
๕๐. พระราชชัยมุนี
๕๑. พระราชเมธาจารย์ ธ.
๕๒. พระราชพรหมเถร วิ.
๕๓. พระราชรัตนดิลก
๕๔. พระราชธรรมสุ นทร
๕๕. พระราชวิสุทธิโมลี
๕๖. พระราชวีราคม
๕๗. พระราชพัฒนโสภณ
๕๘. พระราชวิมล
๕๙. พระราชสี มาภรณ์
๖๐. พระราชวินยั เวที ธ.
๖๑. พระราชญาณกวี ธ.
๖๒. พระราชมงคลรังษี
๖๓. พระราชกิตติเมธี

วัดประยุรวงศาวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระแท่นดงรัง/ท่ามะกา/กาญจนบุรี
วัดราชนัดดาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดอินทรวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดเจ็ดยอด/เชียงใหม่
วัดคลองวาฬ/ประจวบคีรีขนั ธ์
วัดมัชฌิมาวาส/สงขลา
วัดราชาธิวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดบวรมงคล/กรุ งเทพมหานคร
วัดปลดสัตว์/อ่างทอง
วัดจักรวรรดิราชาวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดเสนาสนาราม/พระนครศรี อยุธยา
วัดนครสวรรค์/นครสวรรค์
วัดดุสิดาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดมณี สถิตกปิ ฏฐาราม/อุทยั ธานี
วัดชัยสามหมอ/แก้งคร้อ/ชัยภูมิ
วัดจําทรายมูล/ห้างฉัตร/ลําปาง
วัดปากนํHา/กรุ งเทพมหานคร
วัดจักรวรรดิราชาวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระเชตุพนฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดมหาธาตุฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดกํHาก่อ/แม่ฮ่องสอน
วัดชิโนรสาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดชนะสงคราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดบึง/นครราชสี มา
วัดโบสถ์/อินทร์ บุรี/สิ งห์บุรี
วัดโสมนัสวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ/พิษณุ โลก
วัดพระนอนจักรสี ห์/สิ งห์บุรี
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๑๖๑
๖๔. พระราชวิสุทธิกวี ธ.
๖๕. พระราชมงคลญาณ
๖๖. พระราชนันทมุนี
๖๗. พระราชพิพฒั นาทร วิ. ธ.
๖๘. พระราชสุ ธรรมาภรณ์
๖๙. พระราชสิ ทธิเวที
๗๐. พระราชวรานุวตั ร ธ.
๗๑. พระราชพิศาลมุนี ธ.
๗๒. พระราชธรรมโกศล ธ.
๗๓. พระราชรัตนกวี
๗๔. พระราชธรรมโมลี ธ.
๗๕. พระราชพรหมจริ ยคุณ
๗๖. พระราชรัตนมงคล ธ.
๗๗. พระราชรัตนมุนี
๗๘. พระราชสุ วรรณมุนี
๗๙. พระราชปรี ชาญาณมุนี
๘๐. พระราชปั ญญามุนี
๘๑. พระราชวิจิตรปฏิภาณ
๘๒. พระราชกิตติโสภณ
๘๓. พระราชธรรมวาที
๘๔. พระราชธรรมนิเทศ
๘๕. พระราชภาวนาวราจารย์ วิ.
๘๖. พระราชธี ราจารย์
๘๗. พระราชโสภณ ธ.
๘๘. พระราชประสิ ทธิ คุณ
๘๙. พระราชสารโสภณ
๙๐. พระราชปั ญญาสุ ธี
๙๑. พระราชวราลังการ ธ.
๙๒. พระราชสุ ทธาจารย์ ธ.

วัดภูผาภิมุข/พัทลุง
วัดบูรพาราม/ยะหริ ง/ปั ตตานี
วัดละหาร/บางบัวทอง/นนทบุรี
วัดปทุมวนาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดป่ าโมก/ป่ าโมก/อ่างทอง
วัดเจษฎาราม/สมุทรสาคร
วัดศรี จนั ทร์ /ขอนแก่น
วัดมกุฏกษัตริ ยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตHือ/อุบลราชธานี
วัดมหาธาตุ/ยโสธร
วัดแก้วพิทกั ษ์เจริ ญธรรม/กรุ งเทพฯ
วัดเวฬุวนั /ร้อยเอ็ด
วัดบวรนิ เวศวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระปฐมเจดีย/์ นครปฐม
วัดมหาธาตุ/เพชรบุรี
วัดบ่อชะเนง/หัวตะพาน/อํานาจเจริ ญ
วัดอนงคาราม/กรุ งเทพฯ
วัดสุ ทศั นเทพวราราม/กรุ งเทพฯ
วัดเบญจมบพิตรฯ/กรุ งเทพฯ
วัดประยุรวงศาวาส/กรุ งเทพฯ
วัดสวนแก้ว/นนทบุรี
วัดชัยภูมิพิทกั ษ์/ชัยภูมิ
วัดพระธาตุพนม/นครพนม
วัดเทพศิรินทราวาส/กรุ งเทพฯ
วัดแจ้งแสงอรุ ณ/สกลนคร
วัดจอมไตร/นาโยง/ตรัง
วัดประชุมโยธี /พังงา
วัดโพธิสมภรณ์/อุดรธานี
วัดเทพรังษี/ยโสธร
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๑๖๒
๙๓. พระราชวิสุทธินายก ธ.
๙๔. พระราชรัตนวราภรณ์
๙๕. พระราชปริ ยตั ิวิมล ธ.
๙๖. พระราชปริ ยตั โยดม
๙๗. พระราชกวี ธ.
๙๘. พระราชเมธากรกวี ธ.
๙๙. พระราชพุทธิ มงคล วิ. ธ.
๑๐๐. พระราชดิลก ธ.
๑๐๑. พระราชวราภรณ์ ธ.
๑๐๒. พระราชสิ ริชยั มุนี
๑๐๓. พระราชวิจิตรโมลี
๑๐๔. พระราชพุทธิ มุนี ธ.
๑๐๕. พระราชภาวนามงคล วิ.
๑๐๖. พระราชปั ญญาภรณ์
๑๐๗. พระราชวิสุทธิโกศล
๑๐๘. พระราชธี ราภรณ์
๑๐๙. พระราชปรี ชามุนี
๑๑๐. พระราชปริ ยตั ิเมธี
๑๑๑. พระราชเจติยาจารย์ ธ.
๑๑๒. พระราชปริ ยตั ิโสภณ
๑๑๓. พระราชวชิรโสภณ
๑๑๔. พระราชปริ ยตั ยาภรณ์
๑๑๕. พระราชรณังคมุนี
๑๑๖. พระราชภัทรธาดา
๑๑๗. พระราชมุกดาหารคณี
๑๑๘. พระราชปริ ยตั ิเวที
๑๑๙. พระราชสมุทรเมธี
๑๒๐. พระราชญาณวิสิฐ วิ.
๑๒๑. พระราชวิสุทธี

วัดเทพนิมิตร/ฉะเชิงเทรา
วัดพนัญเชิง/พระนครศรี อยุธยา
วัดอาวุธวิกสิ ตาราม/กรุ งเทพฯ
วัดจองคํา/ลําปาง
วัดบวรนิ เวศวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดเสนาสนาราม/พระนครศรี อยุธยา
วัดโรงธรรมสามัคคี/สันกําแพง/เชียงใหม่
วัดปทุมวนาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชประดิษฐ์ฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดบ้านใหม่/ชัยนาท
วัดท่าหลวง/พิจิตร
วัดมกุฏกษัตริ ยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดเภตราสุ ขารมย์/ระยอง
วัดนางชี/กรุ งเทพมหานคร
วัดพิชยญาติการาม/กรุ งเทพมหานคร
วัดศรี ชมชืน/หนองคาย
วัดกลาง/กาฬสิ นธุ์
วัดท่าตอน/เชียงใหม่
วัดเจดียห์ ลวง/เชียงใหม่
วัดหนองกุง/ขอนแก่น
วัดวชิรธรรมสาธิต/กรุ งเทพมหานคร
วัดเขียนเขต/ปทุมธานี
วัดตโปทาราม/ระนอง
วัดบางกะเบา/ปราจีนบุรี
วัดศรี มงคลใต้/มุกดาหาร
วัดพระพิเรนทร์ /กรุ งเทพมหานคร
วัดพิชยั สงคราม/สมุทรปราการ
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม/ราชบุรี
วัดทุ่งกวาว/แพร่
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๑๖๓
๑๒๒. พระราชวิสุทธิมงคล
๑๒๓. พระราชคุณาภรณ์
๑๒๔. พระราชพุฒิมุนี
๑๒๕. พระราชวรคุณ ธ.
๑๒๖. พระราชวิริยาภรณ์
๑๒๗. พระราชวรธรรมโกศล
๑๒๘. พระราชเจติยาภิบาล
๑๒๙. พระราชกิตติเวที
๑๓๐. พระราชปริ ยตั ิกวี
๑๓๑. พระราชสังวรคุณ
๑๓๒. พระราชวินยั สุ นทร ธ.
๑๓๓. พระราชรัตนโสภณ
๑๓๔. พระราชปั ญญาเมธี
๑๓๕. พระราชธรรมาภรณ์
๑๓๖. พระราชวิสุทธิญาณ ธ.
๑๓๗. พระราชสิ ทธิ มุนี วิ.
๑๓๘. พระราชสุ วรรณเมธี ธ.
๑๓๙. พระราชภาวนาพินิจ วิ. ธ.
๑๔๐. พระราชรัตนากร
๑๔๑. พระราชวิริยสุ นทร
๑๔๒. พระราชเวที
๑๔๓. พระราชรัตนวิสุทธิ2
๑๔๔. พระราชสุ ตาลังการ
๑๔๕. พระราชธรรมคณี
๑๔๖. พระราชปั ญญาเวที
๑๔๗. พระราชเมธาภรณ์ ธ.
๑๔๘. พระราชพิศาลสุ ธี ธ.
๑๔๙. พระราชรัตนาลงกรณ์
๑๕๐. พระราชปฏิภาณมุนี

วัดดอนเมือง/กรุ งเทพมหานคร
วัดภูมินทร์ /น่าน
วัดศรี ษะเกษ/หนองคาย
วัดบูรพาราม/สุ รินทร์
วัดศรี อุโมงค์คาํ /พะเยา
วัดชัยมงคล/สงขลา
วัดพระประโทณเจดีย/์ นครปฐม
วัดเบญจมบพิตร/กรุ งเทพมหานคร
วัดกลาง/บุรีรัมย์
วัดพระพุทธบาท/สระบุรี
วัดนิ เวศธรรมประวัติ/พระนครศรี อยุธยา
วัดบุณยประดิษฐ์/กรุ งเทพมหานคร
วัดจันทาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดกลางวรวิหาร/สมุทรปราการ
วัดบวรนิ เวศวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดมหาธาตุฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดเทพศิรินทราวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดพุทธบูชา/กรุ งเทพมหานคร
วัดธาตุเรณู/นครพนม
วัดชัยชนะสงคราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระเชตุพนฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดด่านประชากร/ชุมพร
วัดนิ มมานรดี/กรุ งเทพมหานคร
วัดศรี รัตนาราม/พิษณุโลก
วัดตากฟ้ า/นครสวรรค์
วัดสัตตนารถปริ วตั ร/ราชบุรี
วัดโพธิการาม/ชุมพร
วัดหลวงเพ็ญ/อุดรธานี
วัดประยุรวงศาวาส/กรุ งเทพฯ

๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙

๑๖๔
๑๕๑. พระราชกิตติรังษี
๑๕๒. พระราชเมธากร
๑๕๓. พระราชญาณมุนี ธ.
๑๕๔. พระราชสิ ทธิ ญาณ
๑๕๕. พระราชไพศาลมุนี ธ.
๑๕๖. พระราชปริ ยตั ยาทร
๑๕๗. พระราชสิ ทธิวิมล
๑๕๘. พระราชสุ ตาภรณ์
๑๕๙. พระราชวินยั โสภณ ธ.
๑๖๐. พระราชภาวนาวิกรม วิ.
๑๖๑. พระราชรัตนสุ ธี
๑๖๒. พระราชวิสุทธิโสภณ
๑๖๓. พระราชวิมลโมลี
๑๖๔. พระราชพุฒิเมธี
๑๖๕. พระราชวุฒาจารย์ ธ.
๑๖๖. พระราชสุ ทธิ ธรรมาจารย์
๑๖๗. พระราชสิ ทธิ โกศล
๑๖๘. พระราชญาณเวที ธ.
๑๖๙. พระราชธรรมาลังการ
๑๗๐. พระราชพิพฒั นาภรณ์
๑๗๑. พระราชสุ ตาลงกรณ์
๑๗๒. พระราชศาสนโมลี
๑๗๓. พระราชวิสุทธิดิลก
๑๗๔. พระราชวรนายก
๑๗๕. พระราชคุณาธาร
๑๗๖. พระราชสุ มนต์มุนี ธ.
๑๗๗. พระราชมุนี ธ.
๑๗๘. พระราชวรเวที
๑๗๙. พระราชปั ญญาโสภณ

วัดเพียนาม/ศรี สะเกษ
วัดศรี บุรีรตนาราม/สระบุรี
วัดประชานิ ยม/สกลนคร
วัดเขาโบสถ์/ประจวบคีรีขนั ธ์
วัดโมกขธรรมาราม/สุ ราษฎร์ ธานี
วัดปั จฉิ มทัศน์/มหาสารคาม
วัดใหญ่อินทาราม/ชลบุรี
วัดปากนํHา/กรุ งเทพมหานคร
วัดมกุฏกษัตริ ยาราม/กรุ งเทพฯ
วัดหนองป่ าพง/อุบลราชธานี
วัดชนะสงคราม/กรุ งเทพฯ
วัดราชสิ ทธาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดพายัพ/นครราชสี มา
วัดมงคลทับคล้อ/พิจิตร
วัดโพธิสมภรณ์/อุดรธานี
วัดประยูรธรรมาราม/ปทุมธานี
วัดอนงคาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชผาติการาม/กรุ งเทพมหานคร
วัดบุญวาทย์วิหาร/ลําปาง
วัดทรายขาว/สงขลา
วัดบูรพารามใต้/ยโสธร
วัดโพธิ2เงิน/สิ งห์บุรี
วัดสามพระยา/กรุ งเทพมหานคร
วัดอุดมธานี /นครนายก
วัดโปรดเกศเชษฐาราม/สมุทรปราการ
วัดบวรนิ เวศวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดเทพศิรินทราวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชคฤห์/กรุ งเทพมหานคร
วัดสระเกศ/กรุ งเทพมหานคร

๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙

๑๖๕
๑๘๐. พระราชปฏิภาณโสภณ
๑๘๑. พระราชญาณวิสุทธิ โสภณ วิ.ธ.
๑๘๒. พระราชวีราภรณ์
๑๘๓. พระราชวชิรดิลก
๑๘๔. พระราชวราจารย์ ธ.
๑๘๕. พระราชปฏิภาณโกศล ธ.
๑๘๖. พระราชปราจีนมุนี ธ.
๑๘๗. พระราชสุ ตกวี
๑๘๘. พระราชปริ ยตั ิโกศล
๑๘๙. พระราชจริ ยาภรณ์
๑๙๐. พระราชธรรมสุ ธี ธ.
๑๙๑. พระราชพุทธิ รังษี
๑๙๒. พระราชวิสุทธิเมธี
๑๙๓. พระราชวิมลเมธี
๑๙๔. พระราชธรรมโสภณ
๑๙๕. พระราชปั ญญารังษี
๑๙๖. พระราชปริ ยตั ิสุธี
๑๙๗. พระราชศีลโสภณ ธ.
๑๙๘. พระราชสุ ทธิ ญาณ
๑๙๙. พระราชปั ญญาโมลี
๒๐๐. พระราชธรรมภาณี
๒๐๑. พระราชพรหมาจารย์ วิ.
๒๐๒. พระราชสุ ธี
๒๐๓. พระราชปริ ยตั ิมุนี
๒๐๔.พระราชวรญาณ ธ.
๒๐๕.พระราชวรเมธี
๒๐๖.พระราชรัตโนบล
๒๐๗.พระราชศีลโสภิต
๒๐๘.พระราชพัฒโนดม

วัดราชโอรสาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดศรี อภัยวัน/เลย
วัดศรี บุญเรื อง/เลย
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร/สมุทรสงคราม
วัดนพวงศาราม/ปั ตตานี
วัดเขมาภิรตาราม/นนทบุรี
วัดป่ าทรงคุณ/ปราจีนบุรี
วัดมหรรณพาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดใหม่พิเรนทร์ /กรุ งเทพมหานคร
วัดพระเชตุพนฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดเกตการาม/สมุทรสงคราม
วัดธาตุนอ้ ย/นครศรี ธรรมราช
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม/กาญจนบุรี
วัดราษฎร์ ศรัทธาธรรม/สุ โขทัย
วัดบูรพาภิราม/ร้อยเอ็ด
วัดพิชยญาติการาม/กรุ งเทพมหานคร
วัดคลองเกตุ/ลพบุรี
วัดโสมนัสวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดกาญจนสิ งหาสน์/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระธาตุหริ ภุญชัย/ลําพูน
วัดหลวงอรัญญ์/สระแก้ว
วัดคีรีวงค์/นครสวรรค์
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสี มาราม/กรุ งเทพฯ
วัดคูหาสวรรค์/พัทลุง
วัดบุปผาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดเขาวัง/ราชบุรี
วัดศรี สระแก้ว/หนองบัวลําภู
วัดป่ าพุทธมงคล/กาฬสิ นธุ์
วัดยาง/สวนหลวง/กรุ งเทพมหานคร

๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑

๑๖๖
๒๐๙.พระราชมงคลมุนี
๒๑๐.พระราชสารเวที ธ.

วัดไพชยนต์พลเสพย์/สมุทรปราการ
วัดสัมพันธวงศาราม/กรุ งเทพมหานคร

๒๕๕๑
๒๕๕๑

ชัHนราชมี ๒๐๙ รู ป, มหานิ กาย ๑๕๐ รู ป, ปั จจุบนั ๑๔๘ รู ป, ว่าง ๒ รู ป
ธรรมยุต ๕๙ รู ป, ปั จจุบนั ๕๙ รู ป, พิเศษ ๒ รู ป
พระราชาคณะชันสามัญ
๑. พระประสาธน์โศภน
๒. พระปริ ยตั ิโสภณ
๓. พระอมรสุ ธี
๔. พระโสภณธรรมาภรณ์ ธ.
๕. พระศรี วิสุทธิ มุนี
๖. พระวิเชียรธรรมานุ วตั ร
๗. พระวินยั สารสุ ธี ธ.
๘. พระศรี วิสุทธิ โมลี
๙. พระมหาสิ ทธิการ
๑๐. พระปั ญญาภิมณฑ์มุนี ธ.
๑๑. พระสุ ตาวุธวิสิฐ
๑๒. พระมงคลกิตติธาดา
๑๓. พระศรี ปริ ยตั ิสุธี
๑๔. พระศรี ปริ ยตั ิโกศล
๑๕. พระเมธีรัตนดิลก
๑๖. พระคีรีรัฐธรรมคณี
๑๗. พระโสภณกิตติธาดา
๑๘. พระวินยั มุนี ธ.
๑๙. พระสิ ริสุทศั น์ธรรมาภรณ์
๒๐. พระมงคลภาณกาจารย์ ธ.
๒๑. พระวิสุทธิสมโพธิ

วัดคูหาสวรรค์/พัทลุง
วัดหิ รัญรู จี/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระเชตุพนฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชผาติการาม/กรุ งเทพมหานคร
วัดสุ ทศั นเทพวราราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดอรุ ณราชวราราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดวชิราลงกรณวราราม/นครราชสี มา
ทีพักสงฆ์วงั สะท้อน/นครราชสี มา
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร/สมุทรสงคราม
วัดบางระกํา/พิษณุโลก
วัดแก้วโกรวาราม/กระบี
วัดป่ าวิเวก/อุบลราชธานี
วัดอรุ ณราชวราราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดป่ าเลไลยก์/สุ พรรณบุรี
วัดอรุ ณราชวราราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดมงคลนิ มิตร/ภูเก็ต
วัดบ้านก้อง/ลําพูน
วัดโสมนัสวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดสุ ทศั นเทพวราราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสี มาราม/กรุ งเทพฯ
วัดชนะสงคราม/กรุ งเทพมหานคร

๒๕๐๕
๒๕๐๙
๒๕๑๖
๒๕๑๘
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๑
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๐
๒๕๓๐
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๒
๒๕๓๒
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔

๑๖๗
๒๒. พระภาวนาวิสุทธิ ญาณเถร วิ.ธ.
๒๓. พระมงคลวัฒนคุณ ธ.
๒๔. พระโสภณนโรดม
๒๕. พระศรี สัจญาณมุนี
๒๖. พระศรี ญาณโสภณ ธ.
๒๗. พระสุ นทรอรรถรส
๒๘. พระสังวรวิสุทธิคุณ ธ.
๒๙. พระศรี ญาณวงศ์
๓๐. พระวิโรจน์ญาณวงศ์
๓๑. พระญาณวิศิษฏ์ วิ. ธ.
๓๒. พระญาณวิลาศ ธ.
๓๓. พระอุดมวัฒนมงคล ธ.
๓๔. พระภาวนาวิริยคุณ
๓๕. พระอโนมคุณมุนี ธ.
๓๖. พระกิตติสารกวี ธ.
๓๗. พระปริ ยตั ิพชั ราภรณ์
๓๘. พระกวีวงศ์
๓๙. พระศรี กิตติโมลี
๔๐. พระเมธีธรรมานันท์
๔๑. พระพินิตพินยั ธ.
๔๒. พระสิ ริชยั โสภณ
๔๓. พระอมรโสภณ ธ.
๔๔. พระประกาศพุทธกิจ ธ.
๔๕. พระภัทรศีลสังวร ธ.
๔๖. พระจุลนายก ธ.
๔๗. พระศรี ภทั รมุนี
๔๘. พระปริ ยตั ิเมธาภรณ์
๔๙. พระปริ ยตั ิโกศล ธ.
๕๐. พระกิตติวรประสาธน์ ธ.

วัดดอยธรรมเจดีย/์ สกลนคร
วัดป่ าสาลวัน/นครราชสี มา
วัดแก้วแจ่มฟ้ า/กรุ งเทพมหานคร
วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก/กรุ งเทพฯ
วัดชนะสงคราม/กรุ งเทพฯ
วัดญาณสังวราราม/ชลบุรี
วัดมงคลชัยพัฒนา/สระบุรี
วัดประดู่ฉิมพลี/กรุ งเทพมหานคร
วัดอโศการาม/สมุทรปราการ
วัดเขาสุ กิม/จันทบุรี
วัดถํHาวัฒนมงคล/ระยอง
วัดพระธรรมกาย/ปทุมธานี
วัดสามแก้ว/ชุมพร
วัดมหาสมณาราม/เพชรบุรี
วัดไพรสณฑ์ศกั ดาราม/เพชรบูรณ์
วัดราชสิ ทธาราม/กรุ งเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี
วัดดอนหวาย/สามพราน/นครปฐม
วัดสัมพันธวงศาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดมหาธาตุฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดเทพศิรินทราวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดบวรนิ เวศวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดบุปผาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดญาณสังวราราม/บางละมุง/ชลบุรี
วัดทองนพคุณ/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชโอรสาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสี มาราม/กรุ งเทพฯ
วัดราชาธิวาส/กรุ งเทพมหานคร
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๒๕๓๕
๒๕๓๕
๒๕๓๕
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๒๕๓๕
๒๕๓๕
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๒๕๓๖
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๒๕๓๖
๒๕๓๖
๒๕๓๖

๑๖๘
๕๑. พระวิบูลปั ญญาภรณ์ ธ.
๕๒. พระศาสนานุ รักษ์
๕๓. พระโสภณปริ ยตั ิธรรม
๕๔. พระศรี สุธรรมเมธี
๕๕. พระปริ ยตั ิธรรมสุ ธี ธ.
๕๖. พระสุ นทรธรรมาภรณ์
๕๗. พระเมธีคุณาภรณ์
๕๘. พระโสภณปั ญญารังษี
๕๙. พระโสภิตกิตติธาดา
๖๐. พระวินยั บัณฑิต ธ.
๖๑. พระพิศาลพัฒนโสภณ
๖๒. พระศรี รัชมงคลบัณฑิต ธ.
๖๓. พระรัชมงคลสุ นทร ธ.
๖๔. พระรัชมงคลวัฒน์ ธ.
๖๕. พระศรี ปริ ยตั ิมุนี
๖๖. พระศรี รัชมงคลเมธี ธ.
๖๗. พระสุ นทรปริ ยตั ิวิกรม
๖๘. พระประสาธน์สารโสภณ ธ.
๖๙. พระอมรเมธาจารย์
๗๐. พระสาครมุนี
๗๑. พระเมธีธรรมาภรณ์
๗๒. พระสุ ธีวราลังการ
๗๓. พระพิพฒั น์จริ ยาลังการ
๗๔. พระวิสุทธิ มงคล
๗๕. พระศรี ปริ ยตั ิบดี
๗๖. พระวิเชียรธรรมคุณาธาร
๗๗. พระวินยั โสภณ ธ.
๗๘. พระปั ญญาวุธธรรมคณี
๗๙. พระญาณวิสาลเถร วิ. ธ.

วัดบรมนิ วาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดปากนํHา/กรุ งเทพมหานคร
วัดธรรมจักร/พิษณุ โลก
วัดเมืองยะลา/ยะลา
วัดกันมาตุยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ/สุ โขทัย
วัดเกาะหลัก/ประจวบคีรีขนั ธ์
วัดมหาพฤฒาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี
วัดตรี ทศเทพ/กรุ งเทพมหานคร
วัดบ้านโป่ ง/ราชบุรี
วัดสัมพันธวงศาราม/กรุ งเทพฯ
วัดราชาธิวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดบุปผาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดราษฎร์บูรณะ/ปั ตตานี
วัดอาวุธวิกสิ ตาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดป่ างิHว/เชียงราย
วัดศิริบรรพต/ลพบุรี
วัดปริ นายก/กรุ งเทพมหานคร
วัดสุ ทธิวาตวราราม/สมุทรสาคร
วัดสุ ทศั นเทพวราราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชโอรสาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดชนะสงคราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดอัปสรสวรรค์/กรุ งเทพมหานคร
วัดมุมป้ อม/นครศรี ธรรมราช
วัดพระเชตุพนฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดปทุมวนาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดแก้วโกรวาราม/กระบี
วัดสักกะวัน/กาฬสิ นธุ์
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๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๑

๑๖๙
๘๐. พระพิศาลธี รคุณ
๘๑. พระสิ ริวรคุณ ธ.
๘๒. พระโพธิ ธรรมธาดา ธ.
๘๓. พระปริ ยตั ิเวที
๘๔. พระสุ ธีวรญาณ
๘๕. พระศีลวิสุทธาจารย์
๘๖. พระวิมลปั ญญาภรณ์
๘๗. พระวิสุทธิรังษี
๘๘. พระปริ ยตั ิชยากร
๘๙. พระญาณโมลี
๙๐. พระโพธิ วรญาณ
๙๑. พระพิศาลมงคลวัฒน์ ธ.
๙๒. พระวัฒนมงคล ธ.
๙๓. พระมงคลญาณมุนี ธ.
๙๔. พระเมธีวราลังการ
๙๕. พระศรี สุธรรมโมลี
๙๖. พระปั ญญาวิมลมุนี
๙๗. พระบวรสุ ทธิวงศ์ ธ.
๙๘. พระวัฒนญาณดิลก ธ.
๙๙. พระนิกรมมุนี
๑๐๐. พระศรี มงคลเมธี ธ.
๑๐๑. พระกิตติมงคลวัฒน์ ธ.
๑๐๒. พระพิศาลสารคุณ ธ.
๑๐๓. พระศรี วิสุทธิเมธี
๑๐๔. พระปริ ยตั ิมุนี
๑๐๕. พระโสภณสี ลคุณ ธ.
๑๐๖. พระศรี วรเวที
๑๐๗. พระกิตติวงศ์เวที
๑๐๘. พระปริ ยตั ิสุธี

วัดบูรพาพิทยาราม/จันทบุรี
วัดสิ ริจนั ทรนิ มิตร/ลพบุรี
วัดท่าโพธิ2 /นครศรี ธรรมราช
วัดสุ ทศั นเทพวราราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดมหาพฤฒาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดเหนือ/อุบลราชธานี
วัดเสาธงทอง/ลพบุรี
วัดกาญจนบุรีเก่า/กาญจนบุรี
วัดโพธิ2งาม/ชัยนาท
วัดนิ คมวชิราราม/เพชรบุรี
วัดเดิม/นครราชสี มา
วัดศรัทธาประชากร/สระบุรี
วัดสุ วารี วิหาร/ร้อยเอ็ด
วัดสุ รชายาราม/ราชบุรี
วัดทองนพคุณ/กรุ งเทพมหานคร
วัดโมลีโลกยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดอรุ ณราชวราราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดบวรนิ เวศวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชาธิวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดไตรมิตรวิทยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดจันทน์กะพ้อ/ปทุมธานี
วัดราษฎร์บาํ รุ ง/กรุ งเทพมหานคร
วัดศรี จนั ทร์ /ขอนแก่น
วัดสุ วรรณภูมิ/สุ พรรณบุรี
วัดดงเค็ง/นครราชสี มา
วัดอมริ นทราราม/ราชบุรี
วัดมหาวนาราม/อุบลราชธานี
วัดเบญจมบพิตรฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดชนะสงคราม/กรุ งเทพมหานคร
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๑๗๐
๑๐๙. พระญาณเวที ธ.
๑๑๐. พระโสภณธีรคุณ
๑๑๑. พระมงคลสารเวที
๑๑๒. พระมงคลมุนี
๑๑๓. พระพิศิษฏ์วินยั การ ธ.
๑๑๔. พระบูรพาคณาจารย์ ธ.
๑๑๕. พระสุ ทธิสารโสภณ ธ.
๑๑๖. พระศรี สกลกิจ
๑๑๗. พระสุ วีรญาณ ธ.
๑๑๘. พระวิสุทธิ ศีลาภรณ์
๑๑๙. พระมงคลนนทเขต
๑๒๐. พระพิพฒั น์ปัญญาภรณ์
๑๒๑. พระวินยั โกศล ธ.
๑๒๒. พระเมธีวรคณาจารย์
๑๒๓. พระศรี ปริ ยตั ิบณ
ั ฑิต
๑๒๔. พระศรี สุธรรมเวที
๑๒๕. พระศรี วราภรณ์
๑๒๖. พระศรี วชิราภรณ์
๑๒๗. พระสุ ธรรมเมธี
๑๒๘. พระสิ ริปัญญามุนี ธ.
๑๒๙. พระวิสุทธิ คณาภรณ์ ธ.
๑๓๐. พระวินยั เมธี ธ.
๑๓๑. พระสุ มงั คลาจารย์
๑๓๒. พระมงคลวราจารย์
๑๓๓. พระสุ ธรรมภาณี
๑๓๔. พระศรี กิตติเมธี ธ.
๑๓๕. พระมุนีสารโสภณ ธ.
๑๓๖. พระศรี ธรรมนาถมุนี
๑๓๗. พระศรี วิสุทธิ คุณ

วัดบวรมงคล/กรุ งเทพมหานคร
วัดเทพธิดาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดโพธิ2กลาง/ขอนแก่น
วัดโบสถ์/ปราจีนบุรี
วัดมเหยงคณ์/นครศรี ธรรมราช
วัดบ้านโง้ง/ปราจีนบุรี
วัดมิงเมือง/ร้อยเอ็ด
วัดศรี สุมงั คล์/สกลนคร
วัดศรี แก้งคร้อ/ชัยภูมิ
วัดตันตยาภิรม/ตรัง
วัดไทรใหญ่/นนทบุรี
วัดศาลาลอย/นครราชสี มา
วัดศรี อุบลรัตนาราม/อุบลราชธานี
วัดจักรวรรดิราชาวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดชนะสงคราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระปฐมเจดีย/์ นครปฐม
วัดปทุมคงคา/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระบรมธาตุ/กําแพงเพชร
วัดเจดียง์ าม/ฝาง/เชียงใหม่
วัดโสมนัสวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชาธิวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก/อ่างทอง
วัดศิริวราวาส/ศรี สะเกษ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม/ขอนแก่น
วัดโคนอน/กรุ งเทพมหานคร
วัดเทพนิมิตร/ฉะเชิงเทรา
วัดธรรมถาวร/ชุมพร
วัดมหาพุทธาราม/ศรี สะเกษ
วัดอินทราสุ การาม/สังขะ/สุ รินทร์
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๑๗๑
๑๓๘. พระวีรชัยสุ นทร
๑๓๙. พระปั ญญากรกวี
๑๔๐. พระญาณนายก
๑๔๑. พระเพชรบูรณคณาวสัย
๑๔๒. พระจินดารัตนาภรณ์
๑๔๓. พระศรี ปทุมเมธี
๑๔๔. พระพุทธิสารสุ ธี
๑๔๕. พระโสภณปริ ยตั ยาทร
๑๔๖. พระอรรถโมลี
๑๔๗. พระกิตติสารสุ ธี ธ.
๑๔๘. พระวิบูลศีลาจาร ธ.
๑๔๙. พระจันโทปมาจารย์ ธ.
๑๕๐. พระสุ วรรณโมลี
๑๕๑. พระนิ ภากรโสภณ
๑๕๒. พระประสาธน์สารคุณ ธ.
๑๕๓. พระเมธีสมุทรคุณ
๑๕๔. พระปริ ยตั ิกวี
๑๕๕. พระศรี ธีรวงศ์
๑๕๖. พระศรี ธวัชเมธี
๑๕๗. พระศรี สิทธิเมธี
๑๕๘. พระกวีวรญาณ ธ.
๑๕๙. พระวีรธรรมมุนี
๑๖๐. พระวิสุทธิพงษ์เมธี
๑๖๑. พระพิพฒั น์สังวรคุณ
๑๖๒. พระศีลมงคล
๑๖๓. พระศรี วิสุทธิ ดิลก
๑๖๔. พระภาวนาวิสุทธิเถร วิ. ธ.
๑๖๕. พระมหานายก ธ.
๑๖๖. พระวิสุทธินายก ธ.

วัดไพรี พินาศ/กลางเมืองเก่า/ชัยภูมิ
วัดศรี ทรายมูล/เชียงราย
วัดขวัญเมืองระบือธรรม/มหาสารคาม
วัดภูเขาดิน/เพชรบูรณ์
วัดพระเจดียซ์ าวหลัง/ลําปาง
วัดเขียนเขต/ปทุมธานี
วัดแก่งศิลา/หนองคาย
วัดกะพังสุ รินทร์ /ตรัง
วัดไผ่ลอ้ ม/จันทบุรี
วัดเสนหา/นครปฐม
วัดอมรเทพ/สมุทรสงคราม
วัดศรี วิชยั /นครพนม
วัดโพธาราม/สุ พรรณบุรี
วัดหนองกลับ/นครสวรรค์
วัดทุ่งโพธิ2/บุรีรัมย์
วัดเจริ ญสุ ขาราม/สมุทรสงคราม
วัดปากนํHา/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระประโทณเจดีย/์ นครปฐม
วัดราชบุรณะ/กรุ งเทพมหานคร
วัดท่าตอน/เชียงใหม่
ปฏิบตั ิศาสนกิจอยูใ่ นประเทศนิ วซี แลนด์
วัดไตรมิตรวิทยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดเศวตฉัตร/กรุ งเทพมหานคร
วัดสุ ทศั นเทพวราราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดสําเภาเชย/ปะนาเระ/ปัตตานี
วัดวิเศษการ/กรุ งเทพมหานคร
วัดโพธิ2 ศรี /อินทร์ บุรี/สิ งห์บุรี
วัดบวรนิ เวศวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดสนธิ กรประชาราม/เพชรบูรณ์
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๑๗๒
๑๖๗. พระวิชยั มุนี ธ.
๑๖๘. พระมงคลวัฒน์
๑๖๙. พระอุทยั ธรรมานุ วตั ร
๑๗๐. พระสุ นทรธรรมานุวตั ร
๑๗๑. พระศรี ปริ ยตั ยาภรณ์
๑๗๒. พระปริ ยตั ิกิตติคุณ
๑๗๓. พระสุ ธีธรรมโสภณ
๑๗๔. พระโพธิรังษี
๑๗๕. พระปริ ยตั ิกิจวิธาน
๑๗๖. พระญาณวิเศษ วิ. ธ.
๑๗๗. พระภาวนาปั ญญาวิสุทธิ2 วิ. ธ.
๑๗๘. พระวิมลภาวนานุ สิฐ วิ.
๑๗๙. พระไพศาลคุณากร
๑๘๐. พระชินวงศาจารย์ ธ.
๑๘๑. พระวินยั โมลี ธ.
๑๘๒. พระพิพฒั น์คณาภรณ์
๑๘๓. พระโสภณธรรมธาดา ธ.
๑๘๔. พระมงคลวรคุณ
๑๘๕. พระมงคลวุฒิสาร
๑๘๖. พระสุ วรรณวุฒาจารย์
๑๘๗. พระมงคลวชิราจารย์
๑๘๘. พระเกศีวกิ รม
๑๘๙. พระศรี ปริ ยตั ิวงศ์
๑๙๐. พระเมธีปริ ยตั ิวิบูล
๑๙๑. พระศรี ธรรมโสภณ
๑๙๒. พระศรี ปริ ยตั ิเมธี
๑๙๓. พระกิตติสารเมธี
๑๙๔. พระประสิ ทธิสุตคุณ
๑๙๕. พระจันทูปมญาณโสภณ ธ.

วัดสําราญนิเวศ/อํานาจเจริ ญ
วัดบุญเกิด/ดอกคําใต้/พะเยา
วัดหนองขุนชาติ/หนองฉาง/อุทยั ธานี
วัดไผ่ลอ้ ม/บางบาล/พระนครศรี อยุธยา
วัดพัฒนาราม/สุ ราษฎร์ ธานี
วัดมหัตตมังคลาราม/หาดใหญ่/สงขลา
วัดเทพากร/กรุ งเทพมหานคร
วัดดอยสะเก็ด/ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่
วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา
วัดหลวงสุ มงั คลาราม/ศรี สะเกษ
วัดป่ าคลองกุง้ /จันทบุรี
วัดกลาง/สุ พรรณบุรี
วัดสิ ริปุณณาราม/ยะลา
วัดป่ าเวฬุวนั /นครราชสี มา
วัดวิเวกรัตนธัชมุนี/นครศรี ธรรมราช
วัดพรหมรังษี/ลพบุรี
วัดคิรีวหิ าร/ตราด
วัดศรี อุทุมพร/ศรี สะเกษ
วัดวุฒาราม/ขอนแก่น
วัดกุฎีทอง/สุ พรรณบุรี
วัดเขาตะเครา/เพชรบุรี
วัดโพธาราม/นครสวรรค์
วัดราชนัดดาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดสามพระยา/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระธาตุหริ ภุญชัย/ลําพูน
วัดคลองวาฬ/ประจวบคีรีขนั ธ์
วัดดาวดึงษาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดสุ ทศั นเทพวราราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดเทพศิรินทราวาส/กรุ งเทพมหานคร
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๑๗๓
๑๙๖. พระสิ รินนั ทเมธี
๑๙๗. พระโสภณสมาธิคุณ วิ.
๑๙๘. พระกิตติวราภรณ์ ธ.
๑๙๙. พระสิ ริสารสุ ธี ธ.
๒๐๐. พระวิมลวิหารการ
๒๐๑. พระมงคลวุฒาจารย์
๒๐๒. พระสุ นทรวิหารการ
๒๐๓. พระวิมลศีลาจาร ธ.
๒๐๔. พระสุ นทรกิจจาภิรักษ์
๒๐๕. พระโสภณวิหารการ
๒๐๖. พระวิจิตรพิพฒั โนดม
๒๐๗. พระภาวนาวิสุทธาจารย์ วิ.
๒๐๘. พระมงคลรัตนมุนี ธ.
๒๐๙. พระโสภณนนทสาร
๒๑๐. พระอุดมประชาทร
๒๑๑. พระอุดมธรรมคณี
๒๑๒. พระเมธีธรรมาลังการ
๒๑๓. พระพุทธิสารมุนี
๒๑๔. พระวิสิฐคณาภรณ์
๒๑๕. พระศาสนดิลก ธ.
๒๑๖. พระอุดมธีรคุณ ธ.
๒๑๗. พระพิศาลพัฒนกิจ
๒๑๘. พระวิจิตรธรรมนิเทศ
๒๒๐. พระบวรปริ ยตั ิวิธาน
๒๒๑. พระพิมลศีลาจาร
๒๒๒. พระพิพฒั นปริ ยตั ิสุนทร
๒๒๓. พระพิพิธกิจจาภิวฒั น์
๒๒๔. พระเนกขัมมมุนี ธ.
๒๒๕. พระญาณสิ ทธาจารย์ ธ.

วัดบพิตรพิมุข/กรุ งเทพมหานคร
วัดเบญจมบพิตรฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระศรี มหาธาตุ/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสี มาราม/กรุ งเทพฯ
วัดพระธาตุเชิงชุม/สกลนคร
วัดปทุมคงคา/กรุ งเทพมหานคร
วัดประยุรวงศาวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดบรมนิ วาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดอรุ ณราชวราราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดโพธิ2 ชัย/หนองคาย
วัดท่าไม้แดง/ตาก
วัดชัยพฤกษาราม/อุดรธานี
วัดราษฎร์บาํ รุ ง/พระนครศรี อยุธยา
วัดบางไผ่/นนทบุรี
วัดพระบาทนํHาพุ/ลพบุรี
วัดหลักเมือง/ปั ตตานี
วัดพระบาทมิงเมือง/แพร่
วัดเทพปูรณาราม/ขอนแก่น
วัดต้นสน/อ่างทอง
วัดป่ าสุ ทธาวาส/สกลนคร
วัดธรรมิการาม/ประจวบคีรีขนั ธ์
วัดอมริ นทราราม/กรุ งเทพฯ
วัดราษฎร์บูรณาราม/ชุมพร
วัดพิชโสภาราม/อุบลราชธานี
วัดประสิ ทธิเวช/นครนายก
วัดเทพลีลา/กรุ งเทพมหานคร
วัดท่าสะอ้าน/ฉะเชิงเทรา
วัดราษฎร์บาํ รุ ง/กรุ งเทพฯ
วัดเทพพิทกั ษ์ปุณณาราม/นครราชสี มา
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๑๗๔
๒๒๖. พระโสภณธรรมสาร ธ.
๒๒๗. พระสุ ธีธรรมานุวตั ร
๒๒๘. พระเมธีวราลงกรณ์
๒๒๙. พระกิตติสารมุนี ธ.
๒๓๐. พระวิสุทธิ2พุทธิ ศาสตร์
๒๓๑. พระสุ ธีวราภรณ์
๒๓๒. พระโสภณธรรมเมธี
๒๓๓. พระภาวนาโพธิคุณ
๒๓๔. พระโกศลปริ ยตั ิกิจ
๒๓๕. พระอุดรคณารักษ์
๒๓๖. พระวุฒิสารโสภณ ธ.
๒๓๗. พระศรี ธีรพงศ์
๒๓๘. พระอุดมธรรมปรี ชา
๒๓๙. พระสุ วรรณศีลาจารย์
๒๔๐. พระปิ ยทัสสี ธ.
๒๔๑. พระวิสุทธิ กิตติสาร
๒๔๒. พระสิ ริพฒั นาภรณ์
๒๔๓. พระกิตติรามมุนี
๒๔๔. พระโสภณธรรมภาณี
๒๔๕. พระพิพฒั น์ปริ ยตั ิกิจ
๒๔๖. พระปริ ยตั ิกิจโกศล
๒๔๗. พระมงคลสุ ทธิ คุณ
๒๔๘. พระมงคลญาณเถร วิ.
๒๔๙. พระมงคลสารคุณ
๒๕๐. พระสุ เมธมุนี
๒๕๑. พระพิพฒั น์ปริ ยตั ิวิมล
๒๕๒. พระวิสุทธิวรกิจ
๒๕๓. พระศรี ธรรมบัณฑิต
๒๕๔. พระศรี วิสุทธาภรณ์ ธ.

วัดป่ าดาราภิรมย์/เชียงใหม่
วัดพระเชตุพนฯ/กรุ งเทพฯ
วัดชนะสงคราม/กรุ งเทพฯ
วัดมกุฏกษัตริ ยาราม/กรุ งเทพฯ
วัดกวิศราราม/ลพบุรี
วัดพระพุทธฉาย/สระบุรี
วัดสุ วรรณคีรี/กรุ งเทพฯ
วัดธารนํHาไหล/สุ ราษฎร์ ธานี
วัดพรหมวงศาราม/กรุ งเทพฯ
วัดพระเชตุพนฯ/กรุ งเทพฯ
วัดเวฬุวนั /ลพบุรี
วัดพญาภู/น่าน
วัดพระโยค/สุ ราษฎร์ ธานี
วัดสุ วรรณเจดีย/์ พระนครศรี อยุธยา
วัดป่ าผาเจริ ญ/วังสะพุง/เลย
วัดเจริ ญจิตร/อํานาจเจริ ญ
วัดทุ่งศรี เมือง/อุบลราชธานี
วัดโพธิ2นิมิตร/นครราขสี มา
วัดราษฎร์ ศรัทธาธรรม/กรุ งเทพฯ
วัดสุ ทธิวารี /จันทบุรี
วัดป้ อมวิเชียรโชติการาม/สมุทรสาคร
วัดบางสมัคร/ฉะเชิงเทรา
วัดสันติวเิ วก/ร้อยเอ็ด
วัดโสมนัสประดิษฐ์/มหาสารคาม
วัดปรมัยยิกาวาส/นนทบุรี
วัดบางนาใน/กรุ งเทพมหานคร
วัดคงคาราม/เพชรบุรี
วัดอรุ ณราชวราราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดบรมนิ วาส/กรุ งเทพมหานคร
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๑๗๕
๒๕๕. พระศรี สิทธิ มุนี
๒๕๖. พระปิ ฎกโกศล
๒๕๗. พระเมธีปริ ยตั โยดม
๒๕๘. พระสุ ธีรัตนาภรณ์
๒๕๙. พระโสภณวิริยาภรณ์
๒๖๐. พระวิสุทธิ ภทั รธาดา
๒๖๑. พระสุ วิมลธรรมาภรณ์
๒๖๒. พระเมธาธรรมรส ธ.
๒๖๓. พระสิ ทธิธรรมธาดา
๒๖๔. พระวัชรธรรมาภรณ์ ธ.
๒๖๕. พระสุ ธีธรรมนาถ
๒๖๖. พระวิสุทธิธรรมธาดา ธ.
๒๖๗. พระประสิ ทธิสารโสภณ ธ.
๒๖๘. พระวรญาณมุนี
๒๖๙. พระกิตติสารโสภณ ธ.
๒๗๐. พระพิศิษฏ์วิหารการ
๒๗๑. พระปริ ยตั ิสารสุ ธี ธ.
๒๗๒. พระศรี ปริ ยตั ิญาณ
๒๗๓. พระมงคลวิสุทธิ2
๒๗๔. พระวิสุทธิสุนทร
๒๗๕. พระวินยั สังวร ธ.
๒๗๖. พระอมรเมธี
๒๗๗. พระพุทธิสารโสภณ ธ.
๒๗๘. พระวิมลธรรมคณี
๒๗๙. พระรัตนโมลี
๒๘๐. พระรัตโนภาสวิมล
๒๘๑. พระวิบูลสิ ทธิ คุณ
๒๘๒. พระมงคลพิพฒั น์
๒๘๓. พระศรี วชิรโมลี

วัดสังเวชวิศยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดปากนํHา/กรุ งเทพมหานคร
วัดสร้อยทอง/กรุ งเทพมหานคร
วัดสุ ทศั นเทพวราราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดสระเกศ/กรุ งเทพมหานคร
วัดประยุรวงศาวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดมหาธาตุฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดมัชฌิมาวาส/สงขลา
วัดสระเกศ/กรุ งเทพมหานคร
วัดสัมพันธวงศาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดยานนาวา/กรุ งเทพมหานคร
วัดธรรมบูชา/สุ ราษฎร์ ธานี
วัดพระศรี มหาธาตุ/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ/พิษณุ โลก
วัดโสมนัสวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดชนะสงคราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดนิ เวศธรรมประวัติ/พระนครศรี อยุธยา
วัดรวกบางบําหรุ /กรุ งเทพมหานคร
วัดสี ลสุ ภาราม/ภูเก็ต
วัดอมรคีรี/กรุ งเทพมหานคร
วัดท่าตําหนัก/นครปฐม
วัดตากฟ้ า/นครสวรรค์
วัดล้านนาญาณสังวราราม/เชียงใหม่
วัดกระบีน้อย/กระบี
วัดเนินพระ/ระยอง
วัดศรี บุญเรื อง/มุกดาหาร
วัดวาริ นทราราม/อุบลราชธานี
วัดหลักสี ราษฎร์สโมสร/สมุทรสาคร
วัดมหาชัย/มหาสารคาม
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๑๗๖
๒๘๔. พระศรี สุทธิพงศ์
๒๘๕. พระปริ ยตั ิวโรปการ
๒๘๖. พระปริ ยตั ิวรคุณ
๒๘๗. พระปริ ยตั ิกิจโสภณ
๒๘๘. พระนนทสารเวที
๒๘๙. พระภาวนาวิสุทธิ คุณ วิ.
๒๙๐. พระมงคลสิ ทธิ
๒๙๑. พระสุ มงคลมุนี ธ.
๒๙๒. พระสุ ทธิสมณวัตร
๒๙๓. พระสิ รินนั ทมุนี
๒๙๔. พระพิพฒั นวราภรณ์
๒๙๕. พระศรี ปริ ยตั ิโมลี
๒๙๖. พระศรี ปริ ยตั ิวิมล
๒๙๗. พระศรี รัตนโมลี
๒๙๘. พระศรี วิสุทธิ วงศ์
๒๙๙. พระเมธีธรรมประนาท
๓๐๐. พระปริ ยตั ิธีรคุณ
๓๐๑. พระวิบูลสี ลาภรณ์ ธ.
๓๐๒. พระปริ ยตั ิธีรวงศ์ ธ.
๓๐๓. พระปริ ยตั ิวรากร
๓๐๔. พระสุ ธีธรรมาภรณ์
๓๐๕. พระเมธีธรรมสาร ธ.
๓๐๖. พระสุ ทธิสารมุนี ธ.
๓๐๗. พระปริ ยตั ิวราภรณ์
๓๐๘. พระวิเชียรกวี
๓๐๙. พระสุ วรรณวิมลศีล
๓๑๐. พระพิศาลกิจจาภรณ์
๓๑๑. พระอรรถกิจโกศล ธ.
๓๑๒. พระสิ งหวิชยั

วัดศรี สุธรรมาราม/นครสวรรค์
วัดชัยพฤกษมาลา/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระนารายณ์มหาราช/นครราชสี มา
วัดบัวงาม/ราชบุรี
วัดพิกุลเงิน/นนทบุรี
วัดพุทธภูมิ/ยะลา
วัดธรรมพิทกั ษ์/กาฬสิ นธุ์
วัดพิมพาวาส/ฉะเชิงเทรา
วัดมุจลินทวาปี วิหาร/ปั ตตานี
วัดนางนอง/กรุ งเทพมหานคร
วัดศรี สุดาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชนัดดาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดคลองโพธิ2 /อุตรดิตถ์
วัดราชสิ ทธาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดเทวราชกุญชร/กรุ งเทพมหานคร
วัดท่าหลวง/พิจิตร
วัดยานนาวา/กรุ งเทพมหานคร
วัดนรนาถสุ นทริ การาม/กรุ งเทพมหานคร
วัดบึงพระลานชัย/ร้อยเอ็ด
วัดคฤหบดี/กรุ งเทพมหานคร
วัดมหาพฤฒาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดบวรมงคล/กรุ งเทพมหานคร
วัดบรมนิ วาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดจักรวรรดิราชาวาส/กรุ งเทพฯ
วัดปากนํHา/กรุ งเทพมหานคร
วัดสุ วรรณดาราราม/พระนครศรี อยุธยา
วัดชนะสงคราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก/กรุ งเทพฯ
วัดพระสิ งห์/เชียงใหม่
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๑๗๗
๓๑๓. พระอุดมคัมภีรญาณ ธ.
๓๑๔. พระมงคลดิลก
๓๑๕. พระอุดมสังวรญาณ วิ. ธ.
๓๑๖. พระพิศาลพัฒนาทร
๓๑๗. พระศรี สุทธิเวที
๓๑๘. พระมุนีนายก
๓๑๙. พระสุ ทธิสารสุ ธี ธ.
๓๒๐. พระรัตนเมธี
๓๒๑. พระสุ นทรกิจโสภณ
๓๒๒. พระสุ นทรปริ ยตั ิกิจ
๓๒๓. พระวิมลสุ ตาภรณ์
๓๒๔. พระพิพฒั น์วิริยาภรณ์
๓๒๕. พระพิพฒั นศาสนกิจวิธาน
๓๒๖. พระพิศาลพัฒนพิสุทธิ2
๓๒๗. พระสมาจารวิมล
๓๒๘. พระโสภณสมุทรคุณ
๓๒๙. พระพุทธิญาณมุนี
๓๓๐. พระอุดมสารโสภณ ธ.
๓๓๑. พระวิศาลโพธิสุนทร
๓๓๒. พระญาณไตรโลก
๓๓๓. พระศรี สมโพธิ
๓๓๔. พระปริ ยตั ิโมลี ธ.
๓๓๕. พระสิ ริรัตนสุ ธี ธ.
๓๓๖. พระเมธาวินัยรส ธ.
๓๓๗. พระนิ ภากรกิตติพิลาส ธ.
๓๓๘. พระสิ ทธิวชิรโสภณ
๓๓๙. พระศรี วรญาณ วิ.
๓๔๐. พระมงคลพรหมสาร
๓๔๑. พระพิมลพัฒนาทร

วัดอริ ยวงศาราม/ราชบุรี
วัดน้อยนพคุณ/กรุ งเทพมหานคร
วัดหงสาราม/ปั ตตานี
วัดทุ่งเศรษฐี/กรุ งเทพมหานคร
วัดศรี โคมคํา/พะเยา
วัดหนองโพธิ2/นครนายก
วัดดอนรัก/เมืองฯ/สงขลา
วัดแก้วฟ้ าจุฬามณี /กรุ งเทพฯ
วัดคณิ กาผล/กรุ งเทพมหานคร
วัดทรงธรรม/ชัยภูมิ
วัดพิกุลทอง/สิ งห์บุรี
วัดไร่ ขิง/นครปฐม
วัดเสมียนนารี /กรุ งเทพมหานคร
วัดเลา/กรุ งเทพมหานคร
วัดมิตรภาพวนาราม/นครราชสี มา
วัดคันลัด/สมุทรปราการ
วัดพระธาตุผาเงา/เชียงราย
วัดโบสถ์/ปทุมธานี
วัดโพธิ2ปฐมาวาส/สงขลา
วัดกษัตราธิราช/พระนครศรี อยุธยา
วัดพระเชตุพนฯ/กรุ งเทพฯ
วัดสารนาถธรรมาราม/ระยอง
วัดแสงธรรมสุ ทธาราม/นครสวรรค์
วัดพระศรี มหาธาตุ/กรุ งเทพฯ
วัดตรี ทศเทพ/กรุ งเทพมหานคร
วัดมหาธาตุ/เพชรบุรี
วัดป่ าหนองคู/มหาสารคาม
วัดเขือนอุบลรัตน์/อุบลราชธานี
วัดมงคลรัตน์/สุ รินทร์
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๑๗๘
๓๔๒. พระพิศาลศาสนกิจ ธ.
๓๔๓. พระวิสุทธิธรรมพิลาส
๓๔๔. พระพิพิธพัฒนาทร
๓๔๕. พระสุ นทรปริ ยตั ิวิธาน
๓๔๖. พระญาณดิลก วิ. ธ.
๓๔๗. พระพิศิษฏ์พฒั นพิธาน
๓๔๘. พระอาทรปริ ยตั ิกิจ
๓๔๙. พระบวรปริ ยตั ิกิจ
๓๕๐. พระสิ ทธิการโกศล
๓๕๑. พระวิสุทธิธรรมาจารย์
๓๕๒. พระสุ วรรณธีราจารย์
๓๕๓. พระปั ญญาวุฒิวิมล
๓๕๔. พระสุ นทรพุทธิธาดา
๓๕๕. พระโสภณพัฒโนดม
๓๕๖. พระมงคลพุทธิ ญาณ ธ.
๓๕๗. พระมงคลวรสิ ทธิ
๓๕๘. พระมุนีสารประสาธน์
๓๕๙. พระประภัสสรมุนี ธ.
๓๖๐. พระวัตตจารี ศีลสุ นทร
๓๖๑. พระวรพรตปั ญญาจารย์ ธ.
๓๖๒. พระวินยั วงศาจารย์ ธ.
๓๖๓. พระสุ นาถมุนี ธ.
๓๖๔. พระวินยั สุ นทรเมธี ธ.
๓๖๕. พระพิศาลพิพฒั นพิธาน
๓๖๖. พระอนันตสารโสภณ ธ.
๓๖๗. พระพิพฒั นกิจวิธาน
๓๖๘. พระศรี กิตติโสภณ
๓๖๙. พระศรี ศาสนวงศ์
๓๗๐. พระศรี ปริ ยตั ิเวที

วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร/สุ รินทร์
วัดต้นธงชัย/ลําปาง
วัดปริ วาศ/กรุ งเทพมหานคร
วัดราษฎร์บุรณะ/ปั ตตานี
วัดมกุฏคีรีวนั /นครราชสี มา
วัดหนองหอย/ราชบุรี
วัดเทพลีลา/กรุ งเทพมหานคร
วัดสว่างสุ วรรณาราม/นครพนม
วัดปราสาท/สุ รินทร์
วัดใหม่กรงทอง/ปราจีนบุรี
วัดศรี วิชยั วนาราม/เลย
วัดชนาธิปเฉลิม/สตูล
วัดนันทวิชยั /หนองบัวลําภู
วัดโพธาราม/พะเยา
วัดรามประดิษฐ์/นครศรี ธรรมราช
วัดลาดปลาเค้า/นครปฐม
วัดศรี คุณเมือง/อุดรธานี
วัดท่าสะอาด/หนองคาย
วัดบ้านส้อง/สุ ราษฎร์ ธานี
วัดอรัญญิกาวาส/ชลบุรี
วัดสันติวฒั นา/เพชรบูรณ์
วัดศรี นวล/อุบลราชธานี
วัดพระพุทธบาทยโสธร/ยโสธร
วัดสังข์กระจาย/กรุ งเทพมหานคร
วัดสิ ริจนั ทรนิ มิตร/ลพบุรี
วัดวชิรธรรมสาธิต/กรุ งเทพมหานคร
วัดจักรวรรดิราชาวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดอรุ ณราชวราราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระพุทธบาท/สระบุรี
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๑๗๙
๓๗๑. พระศรี รัตนสุ ธี
๓๗๒. พระอมรโมลี ธ.
๓๗๓. พระศรี วิสุทธิ ญาณ ธ.
๓๗๔. พระเมธีวชิรภูษิต
๓๗๕. พระมงคลวัตรวาที
๓๗๖. พระสุ วรรณเมธี
๓๗๗. พระบวรรังษี
๓๗๘. พระวิสุทธิวราภรณ์
๓๗๙. พระปริ ยตั ิธาดา
๓๘๐. พระปริ ยตั ิวิธานโกศล
๓๘๑. พระญาณสมโพธิ
๓๘๒. พระปริ ยตั ิเมธี ธ.
๓๘๓. พระภัทรธรรมสุ ธี ธ.
๓๘๔. พระกิตติวิมลเมธี
๓๘๕. พระญาณสุ นทร
๓๘๖. พระสมุทรวชิรโสภณ
๓๘๗. พระเมธีสุตาภรณ์
๓๘๘. พระรัตนมงคลโมลี ธ.
๓๘๙. พระโสภณสุ ตาลังการ
๓๙๐. พระมงคลธรรมวัฒน์
๓๙๑. พระมุนีอโนมคุณ
๓๙๒. พระโสภณรัตนาภรณ์
๓๙๓. พระมงคลญาณคุณ
๓๙๔. พระพิพฒั น์ศึกษากร
๓๙๕. พระพิศาลประชานุ กูล
๓๙๖. พระสุ ธรรมมุนี
๓๙๗. พระมงคลวรญาณ
๓๙๘. พระสุ ทสั สี มุนีวงศ์
๓๙๙. พระญาณรักขิต ธ.

วัดแก้วโกรวาราม/กระบี
วัดปทุมวนาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชาวธิวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระบรมธาตุ/กําแพงเพชร
วัดเบญจมบพิตรฯกรุ งเทพมหานคร
วัดพระธาตุศรี จอมทอง/เชียงใหม่
วัดระฆังโฆสิ ตาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดเทพธิดาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดกัลยาณมิตร/กรุ งเทพมหานคร
วัดพนัญเชิง/พระนครศรี อยุธยา
วัดมหาธาตุ/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชบพิธฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดบุรณศิริมาตยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดสัมพันธวงศาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดปทุมคงคา/กรุ งเทพมหานคร
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร/สมุทรสงคราม
วัดคีรีวนั ต์/นครราชสี มา
วัดธาตุทอง/กรุ งเทพมหานคร
วัดบัวขวัญ/นนทบุรี
วัดปากนํHา/อุบลราชธานี
วัดประสาทบุญญาวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดพุทธจักรมงคลชยาราม/กรุ งเทพฯ
วัดเขารู ปช้าง/สงขลา
วัดบางช้างเหนือ/นครปฐม
วัดศรี โสดา/เชียงใหม่
วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ/พิษณุ โลก
วัดใหญ่สุวรรณาราม/เพชรบุรี
วัดหัวดง/พิจิตร
วัดวีระวงศาวาส/กาฬสิ นธุ์
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๑๘๐
๔๐๐. พระมงคลธรรมภาณี
๔๐๑. พระมงคลรังษี
๔๐๒. พระศรี รัตนเมธี
๔๐๓. พระศรี วิสุทธิ นายก ธ.
๔๐๔. พระรัตนกวี
๔๐๕. พระสุ ธีปริ ยตั ยาภรณ์
๔๐๖. พระสิ ริวุฒิเมธี
๔๐๗. พระวิสุทธิโสภณ
๔๐๘. พระสุ เมธี ธรรมภาณ ธ.
๔๐๙. พระโสภณธรรมวาที
๔๑๐. พระวิโรจน์รัตโนบล
๔๑๑. พระญาณทีปาจารย์ ธ.
๔๑๒. พระพิพฒั น์กิจจาภรณ์
๔๑๓. พระสุ นทรกิจจาภิวฒั น์
๔๑๔. พระพิพฒั น์ศาสนธํารง
๔๑๕. พระปั ญญาคมมุนี
๔๑๖. พระโสภณปริ ยตั ิวิธาน
๔๑๗. พระชินวงศ์วราภรณ์
๔๑๘. พระศรี ธรรมเมธี
๔๑๙. พระศรี วิสุทธิ โกศล
๔๒๐. พระศรี รัตนวิมล
๔๒๑. พระโสภณปริ ยตั ิเวที
๔๒๒. พระศรี วีราภรณ์
๔๒๓. พระเมธีวรญาณ
๔๒๔. พระศรี ปริ ยตั โยดม
๔๒๕. พระปริ ยตั ิสารเวที ธ.
๔๓๖. พระวิมลญาณมุนี
๔๒๗. พระวิสุทธิธีรพงศ์
๔๒๘. พระโสภณวราภรณ์

วัดโพธิ2ธาตุ/ขอนแก่น
วัดคันธารมย์/บุรีรัมย์
วัดกิงแก้ว/สมุทรปราการ
วัดสนามพราหมณ์/เพชรบุรี
วัดเหนือ/สกลนคร
วัดพลับ/จันทบุรี
วัดเหล่าอ้อย/สระแก้ว
วัดสวนดอก/สระบุรี
วัดสี ตลาราม/ตาก
วัดบางนานอก/กรุ งเทพมหานคร
วัดศรี มงคล/อุบลราชธานี
วัดนพคุณ/หัวไทร/นครศรี ธรรมราช
วัดวรนายกรังสรรค์ฯ/พระนครศรี อยุธยา
วัดคลองเตยใน/กรุ งเทพมหานคร
วัดม่วง/กรุ งเทพมหานคร
วัดตานี นรสโมสร/ปั ตตานี
วัดสะแก/นครราชสี มา
วัดชินวราราม/ปทุมธานี
วัดหิ รัญรู จี/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชคฤห์/กรุ งเทพมหานคร
วัดโคกสมานคุณ/สงขลา
วัดชนะสงคราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดไตรมิตรวิทยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดมหาธาตุฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระนอนจักรสี ห์/สิ งห์บุรี
วัดปทุมวนาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดท่าตอน/เชียงใหม่
วัดนางชี/กรุ งเทพมหานคร
วัดนครสวรรค์/นครสวรรค์
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๑๘๑
๔๒๙. พระปั ญญาวชิราภรณ์
๔๓๐. พระสิ ริธีรคุณ
๔๓๑. พระสาธุ ศีลสังวร ธ.
๔๓๒. พระโสภณคณาภรณ์ ธ.
๔๓๓. พระปั ญญารัตนาภรณ์
๔๓๔. พระวิมลกิจจาภรณ์
๔๓๕. พระวินยั เวที ธ.
๔๓๖. พระพิมลภาวนาพิธาน วิ.
๔๓๗. พระโสภณธรรมวงศ์
๔๓๘. พระสุ ธีปัญญาภรณ์
๔๓๙. พระชลญาณมุนี ธ.
๔๔๐. พระมงคลวิสุต
๔๔๑. พระมงคลสุ นทร
๔๔๒. พระมงคลสิ ทธาจารย์ วิ.
๔๔๓. พระโสภณวิสุทธิ คุณ วิ. ธ.
๔๔๔. พระวิสุทธิปัญญาภรณ์
๔๔๕. พระวินยั สุ ธี ธ.
๔๔๖. พระปั ญญาวิสุทธิ คุณ ธ.
๒๔๗. พระศรี รัตนมุนี
๒๔๘. พระรัตนเวที
๔๔๙. พระสุ นทรธรรมธาดา
๔๕๐. พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์
๔๕๑. พระสุ ขวโรทัย
๔๕๒. พระญาณวีรากร
๔๔๓. พระโสภณพุทธิธาดา
๔๕๔. พระโสภณคุณาธาร
๔๕๕. พระมงคลวรากร
๔๕๖. พระวิมลญาณเถร วิ. ธ.
๔๕๗. พระศรี ธรรมาภรณ์

วัดสระเกศ/กรุ งเทพมหานคร
วัดยานนาวา/กรุ งเทพมหานคร
วัดสัมพันธวงศาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดบวรนิ เวศวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดศรี เอียม/กรุ งเทพมหานคร
วัดพระบาทมิงเมือง/แพร่
วัดเสนาสนาราม/พระนครศรี อยุธยา
วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา
วัดอินทรวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดสุ คิรินประชาราม/นราธิวาส
วัดอุทกเขปสี มาราม/ชลบุรี
วัดท่าจําปี /เชียงใหม่
วัดอุทยั ธาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดท่าข้าม/นครปฐม
วัดวิเวกธรรม/ขอนแก่น
วัดชลประทานรังสฤษฏ์/นนทบุรี
วัดธาตุทอง/กรุ งเทพมหานคร
วัดราษฎร์โยธี /ตะกัวทุ่ง/พังงา
วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ/พิษณุ โลก
วัดกุยบุรี/กุยบุรี/ประจวบคีรีขนั ธ์
วัดศรี สุมงั คล์/หนองคาย
วัดศรี บุญเรื อง/วังสะพุง/เลย
วัดสังฆาราม/บ้านด่านลานหอย/สุ โขทัย
วัดหัวเวียง/แม่ฮ่องสอน
วัดศรี นคราราม/กุมภวาปี /อุดรธานี
วัดทองดีประชาราม/สุ ไหงปาดี/นราธิ วาส
วัดบางบ่อ/บางบ่อ/สมุทรปราการ
วัดสุ วรรณจินดาราม/ปทุมธานี
วัดทุ่งสว่าง/อุทุมพรพิสัย/ศรี สะเกษ
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๑๘๒
๔๕๘. พระศรี ศาสนโมลี
๔๕๙. พระปิ ฎกคุณาภรณ์
๔๖๐. พระสุ นทรปริ ยตั ิเมธี
๔๖๑. พระกิตติญาณเมธี ธ.
๔๖๒. พระภาวนาวิมล วิ.
๔๖๓. พระอุดมปั ญญาภรณ์
๔๖๔. พระญาณรังษี
๔๖๕. พระพิมลสมณคุณ
๔๖๖. พระศีลวัตรวิมล
๔๖๗. พระวิบูลธรรมาภรณ์ ธ.
๔๖๘. พระพิศาลพัฒโนดม
๔๖๙. พระวิสิฐพัฒนวิธาน
๔๗๐. พระมงคลสิ ทธิ ญาณ
๔๗๑. พระพุทไธศวรรย์วรคุณ
๔๗๒. พระสุ นทรกิตติคุณ
๔๗๓. พระศรี คมั ภีรญาณ
๔๗๔. พระสุ ธีปริ ยตั ิธาดา
๔๗๕. พระเมธีวราภรณ์
๔๗๖. พระวิเชียรโมลี
๔๗๗. พระศรี สุธรรมมุนี
๔๗๘. พระเมธีรัตโนดม
๔๗๙. พระปริ ยตั ิธรรมธาดา
๔๘๐. พระชินวงศเวที
๔๘๑. พระปริ ยตั ิสารเมธี ธ.
๔๘๒. พระสรภาณโกศล
๔๘๓. พระสุ ทธิสารเมธี
๔๘๔. พระปริ ยตั ิสารคุณ ธ.
๔๘๕. พระพิศิษฏ์ธรรมภาณ ธ.
๔๘๖. พระสิ ทธินิติธาดา

วัดโค้งสนามเป้ า/จันทบุรี
วัดมงคลทับคล้อ/พิจิตร
วัดหนองเป็ ด/ตาลสุ ม/อุบลราชธานี
วัดกลาง/ลพบุรี
วัดโพธิ2 ชัยศรี /บ้านผือ/อุดรธานี
วัดชัยศรี /นํHาพอง/ขอนแก่น
วัดชุมพลนิ กายาราม/พระนครศรี อยุธยา
วัดไร่ ขิง/สามพราน/นครปฐม
วัดสะเมิง/เชียงใหม่
วัดสุ ปัฏนาราม/อุบลราชธานี
วัดหนองโว้ง/สวรรคโลก/สุ โขทัย
วัดมหาธาตุวชิรมงคล(บางโทง)กระบี
วัดภคินีนาถ/บางพลัด/กรุ งเทพมหานคร
วัดพุทไธศวรรยค์/พระนครศรี อยุธยา
วัดศรี โคมคํา/พะเยา
วัดปากนํHา/กรุ งเทพมหานคร
วัดชนะสงคราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดโมลีโลกยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดหนัง/กรุ งเทพมหานคร
วัดพิชยญาติการาม/กรุ งเทพมหานคร
วัดบึง/นครราชสี มา
วัดเบญจมบพิตรฯ/กรุ งเทพมหานคร
วัดตรี ทศเทพ/กรุ งเทพมหานคร
วัดราชผาติการาม/กรุ งเทพมหานคร
วัดไตรมิตรวิทยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดบวรนิ เวศวิหาร/กรุ งเทพมหานคร
วัดบรมนิ วาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดบุรณศิริมาตยาราม/กรุ งเทพมหานคร
วัดมหาธาตุ/กรุ งเทพมหานคร
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๑๘๓
๔๘๗. พระปริ ยตั ิธรรมสุ นทร
๔๘๘. พระวิบูลธรรมภาณ ธ.
๔๘๙. พระปั ญญานันทมุนี
๔๙๐. พระมงคลวราภรณ์
๔๙๑. พระพุทธวิริยากร ธ.
๔๙๒. พระโพธิ ญาณมุนี ธ.
๔๙๓. พระพุทธิรังษี

วัดราชขิงขร/กรุ งเทพมหานคร
วัดสัมมาชัญญาวาส/กรุ งเทพมหานคร
วัดปั ญญานันทาราม/ปทุมธานี
วัดบางประทุนนอก/กรุ งเทพมหานคร
วัดชายนา/ท่ายาง/เพชรบุรี
วัดป่ ามัชฌิมาวาส/กาฬสิ นธุ์
วัดพิพิธประสาทสุ นทร/ฉะเชิงเทรา

ชัHนสามัญมี ๕๑๐ รู ป, มหานิกาย ๓๗๓ รู ป, ธรรมยุต ๑๓๗ รู ป
ปั จจุบนั มหานิกาย มี ๓๔๖ รู ป, ว่าง ๒๗ รู ป, พิเศษ ๖ รู ป
ปั จจุบนั ธรรมยุต มี ๑๓๔ รู ป, ว่าง ๓ รู ป, พิเศษ ๗ รู ป
หมายเหตุ .
ธ. หมายถึง คณะธรรมยุติกนิ กาย
วิ. หมายถึง ฝ่ ายวิปัสสนา

๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑

๑๘๔
กรรมการมหาเถรสมาคม (ชุดปั จจุบนั )
๑. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก
(เจริ ญ สุ วฑฺ ฒโน ป.ธ.๙)
วัดบวรนิ เวศวิหาร
๒. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกียว อุปเสโณ ป.ธ.๙)
วัดสระเกศ
๓. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิ ยม €านิสฺสโร ป.ธ.๙)
วัดชนะสงคราม
๔. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุWฺโ ป.ธ.๙)
วัดปากนํHา
๕. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุ วฑฺ ฒโน ป.ธ.๗)
วัดสุ วรรณาราม
๖. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.๙)
วัดสัมพันธวงศาราม
๗. สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺ ตงฺ กุโร ป.ธ.๙)
วัดเทพศิรินทราวาส
๘. พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙)
วัดสุ ทศั นเทพวราราม
๙. พระสาสนโสภณ (อัมพร อมฺ พโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสี มาราม
๑๐ พระพรหมเมธี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส
๑๑ พระพรหมมุนี (จุนท์ พฺ รหฺ มคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิ เวศวิหาร
๑๒ พระพรหมเวที (สนิ ท ชวนปWฺ โ ป.ธ.๙ )
วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๓ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิ ทธิ2 เขมงฺ กโร ป.ธ.๓)
วัดยานนาวา
๑๔ พระพรหมเมธาจารย์ (คณิ ศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙)
วัดบุรณศิริมาตยาราม
๑๕ พระพรหมโมลี (สมศักดิ2 อุปสโม ป.ธ.๙)
วัดพิชยญาติการาม
๑๖ พระพรหมสุ ธี (เสนาะ ปWฺ าวชิโร ป.ธ.๖)
วัดสระเกศ
๑๗ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากนํHา
๑๘ พระธรรมกิตติเมธี (จํานงค์ ธมฺ มจารี )
วัดสัมพันธวงศาราม
๑๙ พระธรรมวรเมธี (สุ ชิน อคฺ คชิโน ป.๑-๒)
วัดราชบพิธสถิตมหาสี มาราม

๑๘๕
ลําดับพัดยศสมณศักดิ2 ฐานานุกรม เปรี ยญ
ในงานพระราชพิธี - รัฐพิธี
ทีปรับปรุ งใหม่ พ.ศ.๒๕๔๑ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
ในการประชุมครัHงที ๖/๒๕๔๑ เมือวันที ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
******************
สมเด็จพระราชาคณะ
๑. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
๒. สมเด็จพระสังฆราช
๓. สมเด็จพระราชาคณะ ชัHนสุ พรรณบัฏ (ตามอาวุโสโดยสมณศักดิ2)
พระราชาคณะ
๔. พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชัHนหิ รัณยบัฏ
๕. พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชัHนสัญญาบัตร
๖. พระราชาคณะ ชัHนธรรม
๗. พระราชาคณะ ชัHนเทพ
๘. พระราชาคณะ ชัHนราช
๙. พระราชาคณะ ชัHนสามัญ
- พระราชาคณะปลัดขวา-ปลัดซ้าย-กลาง (พระสมุหวรคณิ สสรสิ ทธิการ วัดพระ- พระราชาคณะ รองเจ้าคณะภาค -เชตุพนฯ เป็ นพระปลัดกลาง รู ปแรก)
- พระราชาคณะ เจ้าคณะจังหวัด
- พระราชาคณะ รองเจ้าคณะจังหวัด
- พระราชาคณะ ชัHนสามัญเปรี ยญ ฝ่ ายวิปัสสนาธุระ
- พระราชาคณะ ชัHนสามัญเปรี ยญ ป.ธ.๙-๘-๗-๖-๕-๔-๓
- พระราชาคณะ ชัHนสามัญเทียบเปรี ยญ ฝ่ ายวิปัสสนาธุระ
- พระราชาคณะ ชัHนสามัญเทียบเปรี ยญ
- พระราชาคณะ ชัHนสามัญยก ฝ่ ายวิปัสสนาธุระ
- พระราชาคณะ ชัHนสามัญยก
(เฉพาะพิธีรับผ้าพระกฐินพระราชทานเจ้าอาวาสนังหน้าพระภิกษุรูปอืนซึ งแม้จะมีสมณศักดิ2สูง
กว่า)

๑๘๖
พระครู สัญญาบัตร
๑๐. พระครู สัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด (จจ.)
๑๑. พระครู สัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด (รจจ.)
๑๒. พระครู สัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัHนเอก (จล.ชอ.)
๑๓. พระครู สัญญาบัตร เจ้าคณะอําเภอ ชัHนพิเศษ (จอ.ชพ.)
๑๔. พระครู สัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอําเภอ ชัHนพิเศษ (ทจอ.ชพ.)
๑๕. พระครู ปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ
๑๖. พระเปรี ยญธรรม ๙ ประโยค
๑๗. พระครู สัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัHนโท (จล.ชท.)
๑๘. พระครู สัญญาบัตร เจ้าคณะอําเภอ ชัHนเอก (จอ.ชอ.)
๑๙. พระครู สัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอําเภอ ชัHนเอก (ทจอ.ชอ.)
๒๐. พระครู สัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัHนตรี (จล.ชต.)
๒๑. พระครู สัญญาบัตร เจ้าคณะอําเภอ ชัHนโท (จอ.ชท.)
๒๒. พระครู สัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัHนเอก (รจล.ชอ.)
๒๓. พระครู สัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัHนโท (รจล.ชท.)
๒๔. พระครู สัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัHนตรี (รจล.ชต.)
๒๕. พระครู สัญญาบัตร ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัHนพิเศษ หรื อเทียบเท่า
(ผจล.ชพ. หรื อ ทผจล.ชพ.)
๒๖. พระครู สัญญาบัตร ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัHนเอก ฝ่ ายวิปัสสนาธุระ
หรื อเทียบเท่า (ผจล.ชอ.วิ. หรื อ ทผจล.ชอ.วิ.)
๒๗. พระครู สัญญาบัตร ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัHนเอก หรื อเทียบเท่า
(ผจล.ชอ. หรื อ ทผจล.ชอ.)
๒๘. พระครู ปลัดของพระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชัHนหิ รัญบัฏ
๒๙. พระครู ปลัดของพระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชัHนสัญญาบัตร
๓๐. พระครู ฐานานุ กรมชัHนเอกของสมเด็จพระสังฆราช
๓๑. พระเปรี ยญธรรม ๘ ประโยค
๓๒. พระครู สัญญาบัตร ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัHนโท หรื อเทียบเท่า
(ผจล.ชท. หรื อ ทผจล.ชท.)
๓๓. พระเปรี ยญธรรม ๗ ประโยค

๑๘๗
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.

พระครู ปลัดของพระราชาคณะ ชัHนธรรม
พระครู ฐานานุ กรมชัHนโท ของสมเด็จพระสังฆราช (พระครู ปริ ต)
พระครู สัญญาบัตร รองเจ้าคณะอําเภอ ชัHนเอก (รจอ.ชอ.)
พระครู สัญญาบัตร รองเจ้าคณะอําเภอ ชัHนโท (รจอ.ชท.)
พระครู สัญญาบัตร เจ้าคณะตําบล ชัHนเอก ฝ่ ายวิปัสสนาธุระ (จต.ชอ.วิ.)
พระครู สัญญาบัตร เจ้าคณะตําบล ชัHนเอก (จต.ชอ.)
พระครู สัญญาบัตร เจ้าคณะตําบล ชัHนโท (จต.ชท.)
พระครู สัญญาบัตร เจ้าคณะตําบล ชัHนตรี (จต.ชต.)
พระครู สัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชัHนเอก (จร.ชอ.)
พระครู สัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชัHนโท ฝ่ ายวิปัสสนาธุระ (จร.ชท.วิ.)
พระครู สัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชัHนโท (จร.ชท.)
พระครู สัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชัHนตรี (จร.ชต.)
พระครู สัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.)
พระครู สัญญาบัตร ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (ผจร.)
พระเปรี ยญธรรม ๖ ประโยค
พระเปรี ยญธรรม ๕ ประโยค
พระครู ปลัดของพระราชาคณะ ชัHนเทพ
พระครู ปลัดของพระราชาคณะ ชัHนราช
พระครู วินยั ธร
พระครู ธรรมธร
พระครู คู่สวด
พระเปรี ยญธรรม ๔ ประโยค
พระปลัดของพระราชาคณะ ชัHนสามัญ
พระเปรี ยญธรรม ๓ ประโยค
พระครู รองคูส่ วด
พระครู สังฆรักษ์
พระครู สมุห์
พระครู ใบฎีกา
พระสมุห์

๑๘๘
๖๓. พระใบฎีกา
๖๔. พระพิธีธรรม
ฝ่ ายการคณะสงฆ์
สํานักงานเลขาธิ การมหาเถรสมาคม
กรมการศาสนา
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

๑๘๙
ประวัติผ้ ูวิจยั
ชื& อ
เกิด
อุปสมบท
ภูมิลาํ เนา
สถานที&พาํ นัก

พระมหาปกรณ์ จัดไธสง (กิตฺติธโร)
๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๓
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔
๔๓ หมู่ ๑๒ บ้านดอนต้อน ตําบลบ้านยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
คณะ ๔ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร

การศึกษา
๒๕๓๖ ประถมศึกษา ๖ โรงเรี ยนบ้านแคน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
๒๕๓๘ นักธรรมชัHนเอก วัดชูจิตต์ธมั มาราม อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
๒๕๓๙ มัธยมศึกษา ๖ การศึกษานอกโรงเรี ยนอําเภอสตึก
๒๕๔๖ เปรี ยญธรรม ๙ ประโยค สํานักเรี ยนวัดชนะสงคราม กรุ งเทพมหานคร
การทํางาน
๒๕๔๔ เป็ นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
๒๕๔๔ เป็ นกรรมการคุมสอบบาลีสนามหลวง

