บัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ
ประจาปีงบประมาณ 2563
จังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุตกิ นิกาย)
ที่
ชื่อ - ฉายา
วัด
ตาบล
อาเภอ
ตาแหน่ง เดือน ก.ค.63 เลขที่บัญชี ธ.
1 พระวินัยเมธี
คมนสิทฺโธ ป่าศรีสาราญ หนองครก เมืองศรีสะเกษจจ.ศรีสะเกษ
10,300
3110423960
2 พระมหาจิระศักดิ์
อิทฺธิมนฺโต ป่าศรีสาราญ หนองครก เมืองศรีสะเกษเลข.จจ.ศรีสะเกษ 3,100
3430258472
อาเภอกันทรลักษ์ (จอ.รจอ.เลข.จอ., จต และ เลข.จต)
3 พระครูสิริรัตนาภรณ์
สิรินฺธโร
สวนกล้วย
สวนกล้วย กันทรลักษ์ จอ.กันทรลักษ์
3,400
3121461060
4 พระครูศรีปริยตั ิยานุกลู
สารีปุตฺโต อัมพวนาราม ชา
กันทรลักษ์ จอ.เบญจลักษ์
3,400
3121515349
5 พระสุนทร
กตปุญฺโญ สวนกล้วย
สวนกล้วย กันทรลักษ์ เลข.จอ.กันทรลักษ์ 2,200
3120813796
6 พระครูพิเนตรสมณกิจ
สุปญฺโญ
ป่าก่อเจริญธรรม ภูผาหมอก กันทรลักษ์ จต.ภูผาหมอก
3,100
3121910043
7 พระครูสุนทรสาธุกจิ
ชาคโร
ป่าชาม่วง
ชา
กันทรลักษ์ จต.พราน
3,100
3261459050
8 พระครูขนั ติธรรมโกวิท
ขนฺติโก
ศรีอดุ ม
จานใหญ่ กันทรลักษ์ จต.กระแชง-จานใหญ่2,700
3120127434
9 พระครูไพโรจน์ปทุมากร เขมิโก
ป่าศรีสมบูรณ์ ภูเงิน
กันทรลักษ์ จต.หนองหญ้าลาด 2,500
3120214507
10 พระครูสุพัฒน์ศาสนคุณ กิตฺติธโร
ป่าหนองโปร่งใหญ่รุง
กันทรลักษ์ จต.รุง
2,500
3120130656
11 เจ้าอธิการอานาจ
เขมิโย
ป่าอริยธรรม บึงมะลู กันทรลักษ์ จต.สวนกล้วย
2,500
3120211753
12 พระมนตรี
ปญฺญาสโก หนองหญ้าลาด กระแชง กันทรลักษ์ เลข.จต.พราน
1,200
3120828416
13 พระสุดใจ
ธมฺมิโก
ป่าศรีสมบูรณ์ ภูเงิน
กันทรลักษ์ เลข.จต.หนองหญ้าลาด1,200
3120492809
14 พระคาสอน
จนฺทิโก
ป่าอริยธรรม บึงมะลู กันทรลักษ์ เลข.จต.สวนกล้วย 1,200
3120614149
15 พระไพวัลย์
โชติโก
ป่าอริยธรรม บึงมะลู กันทรลักษ์ เลข.จต.ภูผาหมอก 1,200
3120527939
16 พระธนาธร
สุเมโธ
ศรีอดุ ม
จานใหญ่ กันทรลักษ์ เลข.จต.กระแชง-จานใหญ่
0
3120772844
17 พระวรวุฒิ
จิตฺตญาโณ ป่าวิสุทธิธรรม กระแชง กันทรลักษ์ เลข.จต.พราน
0
3120526185
18 พระธนศักดิ์
ปญญาวโร ป่าหนองโปร่งใหญ่รุง
กันทรลักษ์ เลข.จต.รุง
1,200
3120750328
อาเภอกันทรลักษ์ (ทั่วไป)
19 พระครูพุทธมนต์ปรีชาญาณ อริยวโส
ท่าสว่างสามัคคี โนนสาราญ กันทรลักษ์ จร.ชท.
2,500
3120294012
20 พระครูพิศาลธรรมานุวัฒน์ ยสิโก
ป่าศรัทธาธรรม กระแชง กันทรลักษ์ จร.ชท.
2,500
3120017515
21 พระครูปริยตั ิปัญญาจารย์ หนองหญ้าลาด หนองหญ้าลาด
กันทรลักษ์ จร.ชต.
2,200
3121666940
22 พระครูประจักษ์ตันตยาคม จกฺกวโร
ป่าโนนแสงธรรม กระแชง กันทรลักษ์ ที่ปรึกษา จต.โสน 3,100
3261364491
23 พระญาณวิเศษ
กนโก
ซาตาโตง
พราน
ขุนหาญ
ทป.จจ.ศรีสะเกษ 10,300
3121515527
อาเภอกันทรลักษ์ (เจ้าอาวาส)
24 พระอธิการศักดิ์ดา
กันทรลักษ์ธรรมาราม หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
สุชโิ ต
1,800
3120533165
25 พระอธิการจานันท์
ชนฺติพโล
เดียงตะวันออก เวียงเหนือ กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
3120103497
26 พระอธิการประเสริฐ
อุชกุ าโร
ป่าโคกใต้พัฒนาราม
ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
8610175758
27 พระอธิการทองดา
โชติธมฺโม ป่าโนนสมประสงค์กระแชง กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
3120438529
28 พระอธิการสุรินทอง
จนฺทโก
ป่าบึงบัวทอง เสาธงชัย กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
3120162310
29 พระอธิการอุเทน
ฐิติโก
ป่าปทุมทิพย์ ขนุน
กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
3120435457
30 พระอธิการชวนชัย
สีลธโร
ป่าพระแก้วจอมทอง
เสาธงชัย กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
3120500267
31 พระอธิการเชิดชัย
จิตฺตคุโณ
ป่าพลานอุดมธรรมรุง
กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
3120472255
32 พระอธิการเฉลิมศักดิ์
ชยธมฺโม
ป่าภูผาหมอก ภูผาหมอก กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
3120094013
33 พระอธิการญาณวุฒิ
จิรวฑฺฒโน ป่าร่มโพธิ์ธรรม สังเม็ก
กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
3120318876
34 พระครูสมุห์ชยั ลักษณ์
อภิปุญฺโญ ป่าวิสุทธิธรรม กระแซง กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
3120271284
35 พระอธิการอ่อนสา
ปญฺญาสาโณ ป่าสังเม็กตะวันตกสังเม็ก
กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
3120282138
36 พระอธิการทองใบ
โอปายิโก ป่าหนองติม โนนสาราญ กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
3121865358
37 พระอธิการวีระพงศ์
นนฺทโก
พลาญจาปา รุง
กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
3120270342
38 พระอธิการวิชา
สีลเตโช
หนองแกศรีมงคลเวียงเหนือ กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
0
3120631736
39 พระอธิการยุทธนา
จิรฎฺฐิโก
ป่าดารงพุทธธรรมหนองหญ้าลาด
กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
3120801046
40 พระอธิการเพียร
ปสนฺโน
ป่าเทพพิทักษ์ธรรมน้าอ้อม กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
3120599778
อาเภอกันทรารมย์ (จอ.,รจอ.,เลข.จอ.จต.และเลข จต.)

หมายเหตุ

ลาออก ก.พ.63
ลาออก ต.ค.62

ลาออก ก.ค.63

ที่
ชื่อ - ฉายา
วัด
ตาบล
อาเภอ
ตาแหน่ง เดือน ก.ค.63
41 พระครูกติ ติวรโสภณ
อินฺทริโย
ประชาสังสฤษฎิ์ ดูน
กันทรารมย์ จอ.กันทรารมย์
3,400
อาเภอกันทรารมย์ (เจ้าอาวาส)
42 พระอธิการศิวากร
ปุณณโก
ป่าโนนสัง
โนนสัง กันทรารมย์ เจ้าอาวาส
0
43 พระสมุห์ หวัน
ปญฺญาโภ ป่าบัวทอง
หนองแวง กันทรารมย์ เจ้าอาวาส
0
44 พระอธิการประสิทธิ์
1,800
ธมมฺเตโช ป่าเมืองน้อย เมืองน้อย กันทรารมย์ เจ้าอาวาส
45 พระอธิการสุรัตน์
มนาโป
ป่าศรีรัตนาราม หนองหัวช้างกันทรารมย์ เจ้าอาวาส
1,800
46 พระอธิการจันดี
เขมรโก
หนองแวง
หนองแวง กันทรารมย์ เจ้าอาวาส
1,800
47 พระอธิการกชพงศ์
สุจณ
ิ ฺ โณ
สามัคคิยาราม ยาง
กันทรารมย์ เจ้าอาวาส
1,800
อาเภอขุขนั ธ์ (จอ.,รจอ.,เลข.จอ.จต.และเลข จต.)
48 พระครูวิศาลธรรมพินิจ ปุญฺญธมฺโม ป่าหนองโพธิ์ โสน
ขุขนั ธ์
จอ.ขุขนั ธ์
3,100
49 พระปลัดอภิวิชญ์
สุวฑฺฒโน ป่าศรีสาราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษเลข.จอ.ขุขนั ธ์
2,200
50 พระครูเขมจิตสุนทร
ปริสุทฺโธ
ถ้าสระพงษ์
ปรือใหญ่ ขุขนั ธ์
จต.โสน
2,500
51 พระใบฎีกาแก้ว
ตุฎโฐ
ถ้าสระพงษ์
ปรือใหญ่ ขุขนั ธ์
เลข.จต.โสน
1,200
อาเภอขุนหาญ (จอ.,รจอ.,เลข.จอ.จต.และเลข จต.)
อาเภอขุนหาญ (ทั่วไป)
52 พระครูอดุ มสิทธิโชติ
ยุตฺติโก
ป่าถ้าผาเพียง บักดอง ขุนหาญ
เจ้าอาวาส
2,500
53 พระครูสิทธิบุญวัฒน์
ปุญฺญโก
ป่าบ้านด่าน โนนสูง ขุนหาญ
จร.ชท.
2,500
อาเภอขุนหาญ (เจ้าอาวาส)
54 พระอธิการนิพนธ์
อินฺทวณฺโณ ทับทิมสยาม 07 บักดอง ขุนหาญ
เจ้าอาวาส
1,800
55 พระอธิการวีระชัย
ภทฺทโก
ป่าอารางใหม่พัฒนา
พราน
ขุนหาญ
เจ้าอาวาส
1,800
56 พระอธิการดุษฎี
เขมจิตฺโต ป่าภูดินสอ
กันทรอม ขุนหาญ
เจ้าอาวาส
1,800
อาเภอน้าเกลี้ยง (เจ้าอาวาส)
57 พระอธิการเรียน
เตชธมฺโม ป่าแสนสบาย รุ่งระวี
น้าเกลี้ยง เจ้าอาวาส
1,800
อาเภอโนนคูณ (ทั่วไป)
58 พระครูวิศิษฎ์ปภากร
อาภากโร ทุ่งรวงทอง
โพธิ์
โนนคูณ
จร.ชท.
2,500
อาเภอโนนคูณ (เจ้าอาวาส)
59 พระอธิการบุญธรรม
ตฎฺฐจิตฺโต ป่าโนนสมบูรณ์ หนองกุง โนนคูณ
เจ้าอาวาส
1,800
60 พระอธิการปรีชา
ธมฺมิโก
ใหม่บูรพา
เหล่ากวาง โนนคูณ
เจ้าอาวาส
0
61 พระอธิการสมศักดิ์
ภทฺทธมฺโม ใหม่บูรพา
เหล่ากวาง โนนคูณ
เจ้าอาวาส
1,800
อาเภอบึงบูรพ์ (ทั่วไป)
62 พระครูวีรญาณโสภณ
อธิเจโต
ป่าเนรัญชรา เป๊าะ
บึงบูรพ์
จร.ชอ.
2,700
อาเภอบึงบูรพ์ (เจ้าอาวาส)
63 พระอธิการทองปาน
จารุวณฺโณ ป่าสันตินิมิต เป๊าะ
บึงบูรพ์
เจ้าอาวาส
1,800
อาเภอเบญจลักษ์ (จอ.,รจอ.,เลข.จอ., จต. และ เลข.จต.)
64 พระครูกมลธรรมวัฒน์
เอหิปสฺสิโก ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือเมบญจลักษ์ จต.เสียว/จต.ชอ 3,100
65 พระสลวย
สนฺตกาโย ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือเมบญจลักษ์ เลข.จต.เสียว
1,200
อาเภอ เบญจลักษ์ (ทั่วไป)
66 พระครูอาทรยัติโกศล
คนฺธโก
ป่านาคาไชยมงคลหนองงูเหลือเมบญจลักษ์ จร.ชท.
2,700
67 พระครูสุนทรธรรมนาท มหานาโท ป่าท่าคล้อสามัคคีท่ธรรม
าคล้อ เบญจลักษ์ จร.ชท.
2,500
68 พระครูวิจติ รธรรมประพัฒน์ ป่าเพ็กน้อย
หนองหว้า เบญจลักษ์ จร.ชท.
2,500
69 พระครูสถิตบวรธรรม
ยุตฺติโก
ป่าหนองฮาง หนองฮาง เบญจลักษ์ จร.ชท.วิ
2,500
อาเภอเบญจลักษ์ (เจ้าอาวาส)
70 พระอธิการมนัด
อานนฺโท
โนนหว้านไฟ เสียว
เบญจลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
71 พระอธิการสุริยนั ต์
กมโล
ป่าโนนใหญ่ เสียว
1,800
เบญจลักษ์ เจ้าอาวาส
72 พระอธิการกุศล
1,800
มหาวิริโย ป่าประชานิมิตร เสียว/บจ. เบญจลักษ์ เจ้าอาวาส
73 พระอธิการคาภา
ฐิติโก
ป่าห้วยเสียว หนองงูเหลือเมบญจลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
อาเภอปรางค์กู่ (ทั่วไป)

เลขที่บัญชี ธ.
054180602374

หมายเหตุ

3113121213
9847369119
3430264154
020113709289
054180558337
9832573149

ลาออก ก.พ.62
ลาออก มี.ค.62

055390495780
9823991375
012392873998
6781935631

3260073582
3260239138
3260563806
3260179992
3260442960
3113086558
020134476940
3120584126
ลาออก

9868256208
3320290967
4400277216
3120126950
3120757055
3120101982
3120123706
3120083658
3121507206
3120633925
3120479322
3120513563
3120498300

แก้ไขวัด

ที่
ชื่อ - ฉายา
วัด
ตาบล
อาเภอ
ตาแหน่ง เดือน ก.ค.63
74 พระครูถาวรธีรคุณ
บ้านแขม
หนองเชียงทูนปรางค์กู่
จร.ชอ.
0
อาเภอปรางค์กู่ (เจ้าอาวาส)
75 พระอธิการวิเชียร
สุตธโร
หนองนกทา สาโรงปราสาท
ปรางค์กู่
เจ้าอาวาส
1,800
76 พระอธิการวชิรญาณ์
อุปสนฺโต
ป่าโนนกระสังธรรมคุ
สมอณ
ปรางค์กู่
เจ้าอาวาส
1,800
77 พระอธิการคาสอน
สนฺตวาโจ บ้านแขม
หนองเชียงทูนปรางค์กู่
เจ้าอาวาส
1,800
อาเภอพยุห์ (จอ.,รจอ.,เลข.จอ., จต. และ เลข.จต.)
78 พระครูสารธรรมคุณาทร จิตธมฺโม
เกษหงษ์
ตาแย
พยุห์
จร.ชอ./จต.ดูน กันทรารมย์
2,700
อาเภอพยุห์ (เจ้าอาวาส)
79 พระอธิการคาพูล
อภิปุณฺโณ โนนสว่าง
พรหมสวัสดิ์ พยุห์
เจ้าอาวาส
1,800
80 พระอธิการทวี
ปภากโร
ป่าร่มโพธิ์แก้ว พรหมสวัสดิ์ พยุห์
เจ้าอาวาส
1,800
81 พระอธิการชู
เขมาภิรโต หนองทับทัย พยุห์
พยุห์
เจ้าอาวาส
1,800
อาเภอโพธิ์ศรีสวุ รรณ (เจ้าอาวาส)
82 พระอธิการสวัสดิ์
ธมฺมวิริโย ป่ายางบอน
ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณเจ้าอาวาส
1,800
อาเภอไพรบึง (เจ้าอาวาส)
83 พระอธิการโกสิทธิ์
สุวีโร
พรานวนาราม ไพรบึง ไพรบึง
เจ้าอาวาส
1,800
อาเภอภูสงิ ห์ (จอ.รจอ.,เลข.จอ.,จต. และ เลข.จต.)
84 พระครูโกศลสิกขกิจ
วายาโม
ไพรพัฒนา
ไพรพัฒนา ภูสิงห์
จอ.ภูสิงห์
3,400
85 พระอธิการมนตรี
ปราธิโป
ไพรพัฒนา
ไพรพัฒนา ภูสิงห์
เลข.จอ.ภูสิงห์
2,200
86 เจ้าอธิการพรชัย
จนฺทโก
ไพรพัฒนา
ไพรพัฒนา ภูสิงห์
จต.ไพรพัฒนา
2,500
87 พระทอง
สุทฺธจิตฺโต ไพรพัฒนา
ไพรพัฒนา ภูสิงห์
เลข.จต.ไพรพัฒนา 0
อาเภอภูสงิ ห์ (ทั่วไป)
88 พระครูพิลาสกาญจนาคม อาริโย
ป่าโคกชาติ
ไพรพัฒนา ภูสิงห์
จร.ชท.
2,500
89 พระครูวัชรชยาภินันท์
ชยาภินนฺโท ป่าพลาญเพชร ไพรพัฒนา ภูสิงห์
จร.ชท.
2,500
อาเภอภูสงิ ห์ (เจ้าอาวาส)
90 พระอธิการประจวบ
จิรสีโล
บ้านหนองเขียน ห้วยตามอญภูสิงห์
เจ้าอาวาส
1,800
91 พระอธิการฤทธิเดช
อนุตฺตโร
ป่าโคกแก้ว
ละลม
ภูสิงห์
เจ้าอาวาส
0
92 พระอธิการทศพล
กตปุญฺโญ ป่าถ้าสิงห์คู่
โคกตาล ภูสิงห์
เจ้าอาวาส
1,800
93 พระอธิการภัยทูน
โชติโก
ป่าบ้านตามอญ ห้วยตามอญภูสิงห์
เจ้าอาวาส
1,800
94 พระอธิการชาติชาย
อรินฺทโร
ป่าเกาะภูเชือก ดงรัก
ภูสิงห์
เจ้าอาวาส
1,800
อาเภอเมืองศรีสะเกษ (จอ.,รจอ.,เลข.จอ.,จต. และ เลข.จต.)
95 พระครูสิริวินัยวัฒน์
สิริจนฺโท
หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เมืองศรีสะเกษจอ.เมืองศรีสะเกษ 3,800
96 พระครูวิจติ รปุญญาภิรัต กตปุญฺโญ ป่าศรัทธาธรรม โพธิ์
เมืองศรีสะเกษจอ.ขุนหาญ-โนนคูณ 3,400
97 พระครูธรรมธรวรวุฒิ
จิตฺตญาโณ หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เมืองศรีสะเกษเลข.จอ.ขุนหาญ-โนนคู2,200
ณ
98 พระครูสังฆรักษ์ สมพร คเวสโก
โพนข่า
โพนข่า เมืองศรีสะเกษเลข.จอ.กันทรารมย์ 2,200
99 พระสรรพวิท
เปมสีโล
หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เมืองศรีสะเกษเลข.จอ.เมืองศรีสะเกษ2,200
100 พระครูอดุ มสารวิมล
ปคุโณ
บ้านบก
โพนข่า เมืองศรีสะเกษจต.โพนข่า
2,500
101 พระสมพร
คเวสโก
โพนข่า
โพนข่า เมืองศรีสะเกษเลข.จต.ดูน
0
102 พระสุข
อินฺทปญฺโญ โพนข่า
โพนข่า เมืองศรีสะเกษเลข.จต.โพนข่า
1,200
103 พระครูใบฎีกาบุญจันทร์ รตฺติธมฺโม หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เมืองศรีสะเกษเลข.จต.เมืองใต้
1,200
อาเภอเมืองศรีสะเกษ (ทั่วไป)
104 พระครูบริหารธรรมรักขิต จิรธมฺโม
หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เมืองศรีสะเกษผจล.ชพ.
3,400
105 พระครูสุจณ
ิ วรธรรม
สุจณ
ิ ฺ โณ
หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เมืองศรีสะเกษผจล.ชพ.
3,400
106 พระครูสิทธิญาณธาดา
อภิสิทฺโธ
หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เมืองศรีสะเกษผจล.ชท.
2,700
107 พระครูพิพัฒน์วินัยคุณ
อภิจติ ฺโต
ป่าโนนทราย โพธิ์
เมืองศรีสะเกษจร.ชอ.
2,700
108 พระครูวรธรรมคุณาธาร วรธมฺโม
บ้านกุดโง้ง
โพนข่า เมืองศรีสะเกษจร.ชท.
2,500
109 พระครูเกษมธรรมมงคล เขมาราโม บ้านแดง
จาน
เมืองศรีสะเกษจร.ชท.
2,500
110 พระครูพิศาลคุณากร
จนฺทโชโต ป่าคาบอน
โพนข่า เมืองศรีสะเกษจร.ชท.
2,500

เลขที่บัญชี ธ.

หมายเหตุ
ลาสิกขา ต.ค.62

017392773467
8610420116
020011786200
3431018432
3430253195
3110888726
3113239273
3110598698
020134853389
8610001652
8610206726
8610223094
8610128717

ลาออก ต.ค.62

8610012883
3110598531
8610030598
ลาออก

3120497177
020039322621
8610425533
3430254531
3111590054
3120526185
3430025532
3113221978
3430055199
3430025532
3113155770
3113205255
3111590070
3113141451
050951267009
9814513695
3430307589
3110745607
3431029884

รับ จร.98

ที่
ชื่อ - ฉายา
วัด
ตาบล
อาเภอ
ตาแหน่ง เดือน ก.ค.63
111 พระครูถาวรธรรมาภิวัฒน์ เขมจารี
กุดโง้ง
โพนข่า เมืองศรีสะเกษรจร.
1,800
112 พระราชญาณโสภณ วิ
เขมจารี
หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เมืองศรีสะเกษที่ปรึกษา จจ.ศก. 10,300
อาเภอเมืองศรีสะเกษ (เจ้าอาวาส)
113 พระอธิการนันทบุรมย์
อาทโร
โพนข่า
โพนข่า เมืองศรีสะเกษเจ้าอาวาส
1,800
อาเภอราษีไศล (จอ., รจอ., เลข.จอ., จต. และ เลข.จต.)
114 พระครูวิบูลปัญญาคม
ปญฺญาคโม ป่าเวียงคา
เมืองคง ราษีไศล
จต.ชท.เมืองคง
2,700
อาเภอราษีไศล (เจ้าอาวาส)
115 พระอธิการปัญญา
สีลสาโร
ป่าบ้านบาก หนองอึ่ง ราษีไศล
เจ้าอาวาส
1,800
116 พระอธิการฐานุวัชร์ ปญฺญาโณ
ป่าหนองซาไฮ ด่าน
เจ้
า
อาวาส
1,800
ราษีไศล
117 พระอธิการอรุณศักดิ์ อภิปญฺโญ
ป่าหนองสาลี ไผ่
ราษีไศล
เจ้าอาวาส
1,800
118 พระอธิการสมศักดิ์
สุทธาโส
ป่ากอกแก้ว หนองอึ่ง ราษีไศล
เจ้าอาวาส
1,800
119 พระอธิการสุพจน์
อธิปญฺโญ ศรีประชารังสรรค์ด่าน
ราษีไศล
เจ้าอาวาส
1,800
อาเภอวังหิน (เจ้าอาวาส)
อธิจติ ฺโต
ป่าหนองไผ่
วังหิน
วังหิน
เจ้าอาวาส
120 พระอธิการวีระพงษ์
1,800
อาเภอศรีรัตนะ (เจ้าอาวาส)
121 พระอธิการเหลือ
ฐานรโต
บ้านตาไทย
ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ เจ้าอาวาส
1,800
122 พระอธิการสมบูรณ์
เตชวโร
หนองบัว
ศรีแก้ว ศรีรัตนะ เจ้าอาวาส
1,800
อาเภอศิลาลาด (ทั่วไป)
123 พระครูอรุณธรรมโสภณ รวิวโส
ป่าศิลาลาด
กุง
ศิลาลาด
จร.ชท.
2,500
อาเภอศิลาลาด (เจ้าอาวาส)
124 พระอธิการอานวย
กนฺตธมฺโม ป่าศรีบัวทอง หนองบังดง ศิลาลาด
เจ้าอาวาส
1,800
อาเภอห้วยทับทัน (จอ., รจอ., เลข.จอ. จต. และ เลข จต.)
125 พระครูวิเชียรรังสรรค์
จนฺทูปโม
ประชารังสรรค์ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน จอ.ห้วยทับทัน
3,100
126 พระปลัดประมวล
กิตติสาโร ประชารังสรรค์ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน เลข.จอ.อุทุมพรพิสัย 0
127 พระไพฑูรย์
ปญฺญาวชิโร ประชารังสรรค์ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน เลข.จอ.ห้วยทับทัน 0
128 พระครูปัญญาธุราทร
ยโสธโร
บ้านหนองฮะ ปราสาท ห้วยทับทัน จต.ปราสาท
2,700
129 พระมหาธนดิษฐ์
สมจิตฺโต
ประชารังสรรค์ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน จต.ห้วยทับทัน
2,500
อาเภอห้วยทับทัน (ทั่วไป)
130 พระครูสุวิมลสารธรรม
อุปสโม
ขะยูง
ปราสาท ห้วยทับทัน จร.ชอ.
2,700
131 พระครูปัญญาสุตวัฒน์
ขนฺติปาโล ป่าผักไหมน้อย ผักไหม ห้วยทับทัน จร.ชอ.
2,700
132 พระครูวินิตวินัยการ
-ป่าพงสิม
จานแสนไชยห้วยทับทัน จร.ชท.
2,500
อาเภอห้วยทับทัน (เจ้าอาวาส)
133 พระอธิการสมาน
มนาโป
ป่านาทุ่งเหนือ ผักไหม/หท. ห้วยทับทัน เจ้าอาวาส
1,800
134 พระอธิการสนิท
สปญฺโญ
ป่าหนองเมย เมืองหลวง ห้วยทับทัน เจ้าอาวาส
1,800
135 พระครูสังฆรักษ์ เป่งส่ง ฐานวโร
ป่าหนองอาคูณ ปราสาท ห้วยทับทัน เจ้าอาวาส
1,800
อาเภออุทุมพรพิสยั (จอ.,รจอ., เลข.จอ., จต. และ เลข.จต.)
136 พระครูธรรมสารสาธิต
เตชธมฺโม ประชานิมิต กาแพง อุทุมพรพิสัย จอ.อุทุมพรพิสัย 3,400
137 พระครูสิทธิญาณโสภณ อธิญฺชโย
ประชานิมิต กาแพง อุทุมพรพิสัย เลข.จอ.เบญจลักษ์ 2,200
138 พระใบฎีกาดารง
อนาลโย
ประชานิมิต กาแพง อุทุมพรพิสัย จต.กาแพง
0
139 พระเดชชัย
โอภาโส
ประชานิมิต กาแพง อุทุมพรพิสัย เลข.จต.เมืองคง
1,200
140 พระบุญกิจ
อติตเปโม ประชานิมิต กาแพง อุทุมพรพิสัย เลข.จต.กาแพง
1,200
141 พระสุรศักดิ์
คุณสมฺปนฺโณ ประชานิมิต กาแพง อุทุมพรพิสัย เลข.จต.ปราสาท 1,200
อาเภออุทุมพรพิสยั (ทั่วไป)
142 พระครูสุนทรพัฒนกิจ
สุมงฺคโล
ป่าบ้านกลาง หัวช้าง อุทุมพรพิสัย จร.ชอ.
2,700
143 พระครูวิจติ รวินัยคุณ
ปภาโส
ศรีมงคลรัตนารามโคกจาน อุทุมพรพิสัย จร.ชอ.
2,700
144 พระครูวิชยั ธรรมรักขิต
ธมฺมรกฺขโิ ต ป่าพุทธนิมิต หนองห้าง อุทุมพรพิสัย จร.ชท.
2,500
145 พระครูวิรัตน์สมาจารย์
วิรตฺตโน
ป่าเทพมงคลญาณสาโรง
อุทุมพรพิสัย จร.ชท.
2,500

เลขที่บัญชี ธ.
3431017789
3110463458

หมายเหตุ

3430025524
3110931516
9848238166
3430248884
9800552766
6750291589
6752023816
3113086515
018392851382
3121910140
052670590836
9813405880
3321175398
3320020161

ลาออก
ลาออก

3320059734
020018620879
3321177110
3321177056
3320118706
3320420402
3320510770
3320264397
3321297558
3321183730
3320199862
3321453908
3320528173
3320508768
3320027069
3321335565
3320179578
3320548794

***รับ จต.กาแพง
ลาออก ต.ค.62
**เลข.จอ.ห้วยทับทัน

ที่
ชื่อ - ฉายา
อาเภออุทุมพรพิสยั (เจ้าอาวาส)
146 พระอธิการสุเมธ
กุสลจิตฺโต
147 พระอธิการถาวร
กิตฺติญาโณ
148 พระอธิการสมบูรณ์
ญาณวิโร
149 พระอธิการบรรพ์
อนาลโย

วัด
ค้อยางหล่อ
นานวน
บ้านกุง
ป่าเทพนิมิต

ตาบล

อาเภอ

หัวช้าง
โคกหล่าม
หัวช้าง
แขม

อุทุมพรพิสัย
อุทุมพรพิสัย
อุทุมพรพิสัย
อุทุมพรพิสัย
#REF!

ตาแหน่ง
เจ้าอาวาส
เจ้าอาวาส
เจ้าอาวาส
เจ้าอาวาส
รวมเงินทั้งสิ้น

เดือน ก.ค.63 เลขที่บัญชี ธ.
1,800
1,800
1,800
1,800
317,800

3320469975
3320409425
3320489755
3320367803

หมายเหตุ

