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พระธรรมวชิรเมธี
(มีชัย)

วัดหงสรัตนาราม

พระธรรมโพธิมงคล
(สมควร)

วัดนิมมานรดี

พระธรรมภาณพิลาส
(อดุลย)
วัดคูยาง

กำแพงเพชร

พระพรหมกวี
(พงศสันต)

วัดกัลยาณมิตร

พระพรหมโมลี
(สุชาติ)
วัดปากน้ำ

พระเทพเวที
(พล)

วัดสังเวช

พระพรหมเสนาบดี
(พิมพ)

วัดปทุมคงคา

พระเทพโสภณ
(ปรีชา)

วัดราชบุรณะ

พระพรหมวัชรเมธี
(สมเกียรติ)
วัดอรุณฯ

พระธรรมราชานุวัตร
(สุทัศน)

วัดโมลีโลกยาราม

พระธรรมเจดีย
(สมคิด)

วัดทองนพคุณ

พระเทพคุณาภรณ
(โสภณ)

วัดเทวราชกุญชร

พระเทพศาสนาภิบาล 
(แยม)
วัดไรขิง
นครปฐม

พระเทพสิทธิวิมล
(ละเอียด)
วัดคลองวาฬ

ประจวบคีรีขันธ

พระธรรมวิมลโมลี
(พงศสรร)

วัดไตรธรรมาราม
สุราษฏรฯ

พระเทพกิตติเวที
(ฉ่ำ)

วัดเบญจมบพิตร

พระเทพสิทธิมุนี
(บุญสิน)

วัดดุสิดาราม

พระเทพมุนี
(ประชัน)
วัดปากน้ำ

พระธรรมวัชรบัณฑิต
(สมจินต)
วัดปากน้ำ

พระราชปญญาภรณ
(สิงหคำ)
วัดนางชี

พระธรรมเสนาบดี
(ธงชัย)

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
เชียงใหม

พระเทพปญญาภรณ
(ริด)

วัดตากฟา
นครสวรรค

พระราชวิสุทธิเวที
(นิกร)

วัดปากน้ำ

เจาคณะภาค

รองเจาคณะภาค

หนเหนือ หนใตหนตะวันออกหนกลาง (๑) หนกลาง (๒)

กรรมการมหาเถรสมาคม

สมเด็จพระพุฒาจารย 
(สนิท)

วัดไตรมิตร

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี 
(ธงชัย)

วัดไตรมิตร

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี 
(ธงชัย)

วัดไตรมิตร

เจาคณะใหญ พระพรหมจริยาจารย
(สงัด)

วัดกะพังสุรินทร ตรัง

จำนวนภิกษุ ๒๔๓,๔๙๗ รูป  สามเณร ๕๐,๐๖๐ รูป
พระมหาเถระผูปกครองดูแลคณะสงฆ ฝายมหานิกาย

พระเทพวัชราจารย
(เทียบ)

วัดพระเชตุพนฯ

พระราชปญญาโสภณ
(พิชิตชัย)

วัดบพิตรพิมุข

พระเทพปวรเมธี
(ประสิทธิ์)

วัดประยุรวงศาวาส

พระบวรรังสี
(สมชาย)

วัดระฆังโฆสิตาราม

พระราชปริยัติสุธี
(ชลอ)

วัดธรรมามูล
ชัยนาท

พระวิเชียรโมลี
(ขวัญขัย)
วัดหนัง

พระราชธีราภรณ
(ประดิษฐ)

วัดพระพุทธฉาย
สระบุรี

พระราชเวที
(สุรพล)

วัดพระเชตุพนฯ

พระอุดมบัณฑิต
(สมศักดิ์)
วัดเบญจฯ

พระราชวชิรากร
(พิศาล)

วัดมหาธาตุวชิรมงคล
กระบี่

พระศรีปริยติวงศ
(สุทิน)

วัดราชนัดดาราม

พระสิริจริยาลังการ
(ชรัช)

วัดตานีนรสโมสร
ปตตานี

พระราชเมธี
(วิชา)

วัดไตรมิตรวิทยาราม

พระเทพปริยัติเวที
(แสงทอง)

วัดสุทัศนเทพวราราม

พระราชวชิรโมลี
(โสรัจจ)
วัดสวนพลู

พระศรีวชิราภรณ
(เกรียงไกร)
วัดยานนาวา

พระอุดมปรีชาญาณ
(กวิพัฒน)

วัดไตรมิตรวิทยาราม

พระเมธีวรญาณ
(สายเพชร)
วัดมหาธาตุฯ

พระเทพวิสุทธิเมธี
(แผว)

วัดเทพธิดาราม

พระราชปญญาสุธี
(อุทัย)

วัดสรอยทอง

พระศรีศาสนวงศ
(สนอง)

วัดบางนาใน

พระศรีรัตนากร
(สุเมธ)

วัดไตรมิตรวิทยาราม

พระพรหมโมลี
(สุชาติ)
วัดปากน้ำ

รักษาการ
กรุงเทพฯ นนทบุรี

ปทุมธานี สมุทรปราการ
อยุธยา อางทอง สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี

ชัยนาท อุทัยธานี
นครสวรรค กำแพงเพชร

พิจิตร เพชรบูรณ
สุโขทัย พิษณุโลก
อุตรดิตถ ตาก

ลำปาง เชียงราย
พะเยา แพร นาน

เชียงใหม ลำพูน แมฮองสอน อุดรธานี หนองคาย เลย
สกลนคร หนองบัวลำภู บึงกาฬ

ขอนแกน มหาสารคาม
กาฬสินธุ รอยเอ็ด

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม
ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ

นครราชสีมา บุรีรัมย
ชัยภูมิ สุรินทร

ปราจีนบุรี นครนายก
ฉะเชิงเทรา สระแกว

ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด

นครปฐม สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี สมุทรสาคร

ราชบุรี เพชรบุรี
สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ

นครศรีธรรมราช 
ชุมพร สุราษฏรธานี

ภูเก็ต ตรัง
กระบี่ พังงา ระนอง

สงขลา พัทลุง สตูล 
ปตตานี ยะลา นราธิวาส

สมเด็จพระราชาคณะ สมเด็จพระพุฒาจารย 
(สนิท)

วัดไตรมิตร

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี 
(ธงชัย)

วัดไตรมิตร

สมเด็จพระมหาธีราจารย 
(ปสฤทธิ์) 

วัดพระเชตุพน

พระพรหมโมลี
(สุชาติ)
วัดปากน้ำ

พระพรหมบัณฑิต
(ประยูร)

วัดประยุรวงศฯ

พระวิสุทธาธิบดี
(เชิด)

วัดสุทัศนฯ

พระพรหมกวี
(พงศสันต)

วัดกัลยาณมิตร

พระธรรมวชิรมุนี
(บุญชิต)

วัดมหาธาตุฯ

พระเทพคุณาภรณ
(โสภณ)

วัดเทวราชกุญชร

พระพรหมเสนาบดี
(พิมพ)

วัดปทุมคงคา


