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ชื่อ - ฉายา
พระครูสิริปริยตั ิการ
พระมหาคาตัล
พระครูสุตกัลยาณคุณ
พระคา
พระพยุงศักดิ์
พระครูสิทธิญาณโสภณ
พระครูอดุ มกิจจานุยตุ
พระครูนิพันธ์วรเขต
พระครูสถิตกิจจาทร
พระครูสมุห์ภมร
พระครูโกศลสุตคุณ
พระสมพงษ์
พระพนม
พระมหากฤษณะ
พระมหาสิงห์ณรงค์
พระครูอมรศัพท์ (ธ)
พระครูกมลจารุวงศ์
เจ้าอธิการสุพิศ
พระธีรพงษ์
พระอธิการชาลี
พระอธิการยุทธนา
พระอธิการพรชัย
พระอธิการสุธีย์
พระอธิการสมบัตร
พระมหาดวงเด่น
พระอธิการบุญเลือง
พระสมุห์เจษฎา
พระอธิการสมชาย
พระอธิการสุผ่าน
พระอธิการรถเสน
พระครูสังฆรักษ์ณัฐพล
พระมหาจักรพงษ์
พระอธิการสมศักดิ์
พระอธิการสังเวียน
พระหวัน
พระมหาเฉลิม
พระครูสุเมธศีลคุณ
พระมหาอภิวัฒน์
พระครูปิยภัทรธรรม
พระนิวัต
พระอธิการมานิตย์
พระวิทยา
พระวชิระปัญญา
พระจรัญ

บัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ
ที่ได้รับการแต่งตั้ง เลื่อนสมณศักดิ์ ให้ได้รับนิตยภัตที่สงู ขึ้น/ลดลง
ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดศรีสะเกษ
ฉายา
วัด
ตาบล
อาเภอ
ตาแหน่ง
ส.ค.63
เลขที่บัญชี ธ.
หมายเหตุ
เพียนาม
หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษรจจ.ศรีสะเกษ
700
3431011659
พุทธงฺกโร เจียงอีศรีมงคลวราราม
เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษเลข.รจจ.ศรีสะเกษ
0201551470
รับอัตราเดิม
วังไฮ
หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษรจอ.เมืองศรีสะเกษ
3111869555
รับอัตราเดิม
มหาคมฺภโี ร หญ้าปล้อง
หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษเลข.รจอ.เมืองศรีสะเกษ600
9815657410
สุธมฺโม
หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เมืองศรีสะเกษเลข.จอ.เบญจลักษ์ 2,200
9820676525
ประชานิมิตร กาแพง อุทุมพรพิสัย ผจร.
3321183730
รับอัตราเดิม
ภูเงิน
ภูเงิน
กันทรลักษ์ จต.กิตติมศักดิ์
3121536559
รับอัตราเดิม
บ้านตาทวด รุง
กันทรลักษ์ จต.กิตติมศักดิ์
3120004987
รับอัตราเดิม
ระเบาะ
ตะเคียนรามภูสิงห์
รจอ.ภูสิงห์
012392655623
รับอัตราเดิม
จนฺทวโส
ระเบาะ
ตะเคียนรามภูสิงห์
เลข.รจอ.ภูสิงห์
600
8610448576
บ้านเอก
หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษจต.หญ้าปล้อง
3430031567
รับอัตราเดิม
ชินฺวโส
โนนสานัก
เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษเลข.จต.เมืองเหนือ 0
3430291240
ลาออก ก.ค.63
ถิรญาโณ
บ้านง้อ
น้าคา
เมืองศรีสะเกษเลข.จต.หญ้าปล้อง
3113218144 ลาสิกขา พ.ค.63
มหานนฺทวโส บ้านง้อ
น้าคา
เมืองศรีสะเกษเลข.จต.น้าคา เขต 2 1,200
3430378125
สิรินฺทรเมธี โคกโพน
กันทรารมย์ ขุขนั ธ์
เลข.รจอ.ขุขนั ธ์
0
7730384051
ลาออก ส.ค.63
ป่าศรีสาราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษเลข.จอ.อุทุมพรพิสัย-ราษี
2,200
ไศล 3430228999
ตะเคียน
ตะเคียน ขุขนั ธ์
จต.ตะเคียน
012392383933
รับอัตราเดิม
สุจติ ฺโต
ศรีโพนดวน บุสูง
วังหิน
จต.บุสูง
1,300
3110575019
ธุวธมฺโม
ศรีโพนดวน บุสูง
วังหิน
เลข.จต.บุสูง
1,200
3113285313
พุทฺธสีโล
หลักศิลาวนารามกันทรอม ขุนหาญ
เจ้าอาวาส
1,800
020062543267
สมจิตฺโต
เสวตวนาราม สาโรงตาเจ็นขุขนั ธ์
เจ้าอาวาส
3320268732
รับอัตราเดิม
วรธมฺโม
ศิริโภคาราม ดวนใหญ่ วังหิน
เจ้าอาวาส
1,800
6788134138
สุภทฺโท
ตาเครือ
ขนุน
กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
3120868531
จารุธมฺโม บ้านหัววัว
บุสูง
วังหิน
เจ้าอาวาส
1,800
6788705453
รกฺขโิ ต (ธ) ป่าหนองปิง พยุห์
พยุห์
เจ้าอาวาส
1,800
6785339715
สนฺตจิตฺโต (ธ) ป่าวังทอง
หนองฮาง เบญจลักษ์ เจ้าอาวาส
3120874612
ซ้า 51
1,800
โชติวโร
โนนแย้
หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ เจ้าอาวาส
9815657429
นรินฺโท
นิคม ซอย 3 บ่อแก้ว วังหิน
เจ้าอาวาส
1,800
3113404924
สุจติ ฺโต
ไตรราษฎร์รัตนาราม
คอมกาม ยางชุมน้อย เจ้าอาวาส
1,800
020152336358
1,800
ทีปธมฺโม
บ้านหว้าน
สาโรงปราสาท
ปรางค์กู่
เจ้าอาวาส
3320557831
กนฺตสีโล
บ้านเดื่อ
กระหวัน ขุนหาญ
เจ้าอาวาส
600
3261326808
จกฺกธมฺโม โพธิ์สว่าง
บุสูง
วังหิน
เจ้าอาวาส
600
9843623304
เลข.จต.
ผาสุโก
โซงเลง
หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณเจ้าอาวาส
1,800
3430290937
จนฺทสีโล
ศรีเจริญ
หนองหญ้าลาด
กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
3120868280
ขนฺติวโร
หนองหว้า
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย เลข.จต.หัวช้าง
3320557645
รับอัตราเดิม
ฉนฺทสุทฺโธ นารังกาวนาราม กุดเสลา กันทรลักษ์ เจ้าอาวาส
1,200
3120890391
ส้มป่อยใหญ่ ส้มป่อย ราษีไศล
รจอ.ราษีไศล
052670474031
รับอัตราเดิม
อภิวณฺโณ ส้มป่อยใหญ่ ส้มป่อย ราษีไศล
เลข.รจอ.ราษีไศล 600
9832748348
โนนศิลป์
ส้มป่อย ราษีไศล
จต.ส้มป่อย
3320381148
รับอัตราเดิม
พุทธญาโณ บ้านโก
ส้มป่อย ราษีไศล
เลข.จต.ส้มป่อย
1,200
6787278683
ปภสฺสโร
หนองหอย
โนนคูณ ยางชุมน้อย เจ้าอาวาส
600
3430215927
ปญฺญาธโร ดอนขะยอม โนนคูณ ยางชุมน้อย เลข.จต.โนนคูณ 1,200
6786338607
วชิรปญฺโญ โสนโพธาราม กู่
ปรางค์กู่
เลข.จต.สมอ-โพธิ์ศรี เขต
1,200
2
020165917865
อธิจติ ฺโต
บ้านเสียว
เสียว
เบญจลักษ์ เลข.จต.หนองฮาง 1,200
9831269888
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ชื่อ - ฉายา
ฉายา
วัด
ตาบล
อาเภอ
ตาแหน่ง
ส.ค.63
พระนพนันท์
อหิงสโก (ธ) ป่าบ้านกลาง ดงรักษ์ ภูสิงห์
เลข.จต.ไพรพัฒนา 0
พระจักรพงศ์
กิตฺติปาโล เจียงอีศรีมงคลวราราม
เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษเลข.จต.เมืองใต้
1,200
พระใบฎีกาศิริศักดิ์
อุตฺตโร
ตะเคียน
ตะเคียน ขุขนั ธ์
เลข.จต.ตะเคียน 1,200
พระสุรศักดิ์
สุทฺธญาโณ บ้านพลับ
ปะอาว อุทุมพรพิสัย เลข.จต.อีหล่า เขต 2 1,200
พระครูกมลธรรมวัฒน์ (ธ)
ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือเมบญจลักษ์ จต.เสียว
พระครูอาทรปริยตั ิโกศล (ธ)
ป่านาคาไชยมงคลหนองงูเหลือเมบญจลักษ์ จร.ชอ.
พระอธิการบุญเลือง
สนฺตจิตฺโต (ธ) ป่าวังทอง
หนองฮาง เบญจลักษ์ เจ้าอาวาส
1,800
พระอธิการประเสริฐศิลป์ ขนฺติพโล
หนองแล้งราษฎร์บสิารุง
ขุนหาญ
เจ้าอาวาส
1,800
พระอธิการกิตติ
กนฺตสีโล
น้ามุดพัฒนาราม บังดอง ขุนหาญ
เจ้าอาวาส
1,800
พระครูอดุ มปัญญานุยตุ (ธ)
ป่าหนองโพธิ์ โสน
ขุขนั ธ์
รจร.
1,800
พระครูถาวรรัตนาภิบาล
รอยพระพุทธบาลภู
โคกตาล
สิงห์
ภูสิงห์
จต.หัวยติ๊กชู เขต 1
พระอธิการสมบัติ
คุณวโส
โนนสวรรค์
โคกตาล ภูสิงห์
เจ้าอาวาส
1,800
พระอธิการทองใบ
อคฺควณฺโณ ภูน้อย
ห้วยตามอญภูสิงห์
เจ้าอาวาส
1,800
พระเกษม
ขนฺติสาโร บ้านทานบ
ห้วยตามอญภูสิงห์
เลข.จต.ห้วยติ๊กชู เขต1,200
2
พระสุริยนั ต์
ฐิตสุโข
จังกระดาน
ไพรบึง ไพรบึง
เลข.จต.ไพรบึง
1,200
พระอธิการมนตรี
มนฺติว็โส
ศรีมงคลหนองเก่าพราน
ขุนหาญ
เจ้าอาวาส
1,800
พระอธิการทองใส
สิริธมฺโม
บ้านบอน
ตองปิด น้าเกลี้ยง เจ้าอาวาส
1,800
พระมหานคร
สีลสวโร
สาโรง
หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษเจ้าอาวาส
1,800
พระอธิการพรม
จนฺทธมฺโม หนองดุม
หนองหัวช้างกันทรารมย์ เจ้าอาวาส
1,800
พระอธิการถาวร
อธิปญฺโญ บ้านผักขย่าใหญ่ โพธิ์
โนนคูณ
เจ้าอาวาส
1,800
พระอธิการจันทร์
สิริจนฺโท
จันลม
ลมศักดิ์ ขุขนั ธ์
เจ้าอาวาส
1,800
พระอธิการจานงค์
จรณธมฺโม หนองอิไทย
สุขสวัสดิ์ ไพรบึง
เจ้าอาวาส
1,800
พระสมุห์อทุ ัย
อธิปญฺโญ หนองเหล็ก
อิหล่า
อุทุมพรพิสัย จต.อิหล่า เขต 1
700
พระมหาธีรศักดิ์
เตชธมฺโม โนนไหล่
เสียว
เบญจลักษ์ จต.เสียว
700
พระมหาพุทธา
ญาณวุฑฺโฒ โนนติ้ว
โนนคูณ ยางชุมน้อย เลข.จอ.ยางชุมน้อย 2,200
พระฉลอง
ปริปุณฺโณ ผักขะ
ลิ้นฟ้า
ยางชุมน้อย เลข.จต.ลิ้นฟ้า
1,200
พระบุญเพ็ง
ชยสาโร
นาครินทร์
ตูม
ปรางค์กู่
เลข.จต.ตูม-สวาย 1,200
พระวัชรินทร์
ปิยสีโล
นาครินทร์
ตูม
ปรางค์กู่
เลข.รจอ.ปรางค์กู่
0
พระนิพนธ์
เตชวโร
รอยพระพุทธบาลภู
โคกตาล
สิงห์
ภูสิงห์
เลข.จต.ห้วยติ๊กชู เขต1,200
1
พระอธิการวันชัย
กนฺตวณฺโณ หนองหมากแซว ทุ่งสว่าง วังหิน
เจ้าอาวาส
1,800
พระอธิการฉวี
อกิญจโน
บ้านเฟื่อยพุ่ม ทุ่งสว่าง วังหิน
เจ้าอาวาส
1,800

#REF!

รวมเงินทั้งสิ้น

78,400

เลขที่บัญชี ธ.
หมายเหตุ
8610407535
ลาออก ส.ค.63
3113408822
012392752685
9825478632
3120126950
รับอัตราเดิม
3120101982
รับอัตราเดิม
3120874612
3260559345
3260588523
3430187869
012392299265
รับอัตราเดิม
8610417344
020030953660
8610078582
3260550488
3260590145
020133942938
3430381568
6780331511
9864162977
020171689516
9865083892
020223234293
3120072648
3110979926
3430309158
3430341426 เลข.รจอ.ปรางค์กู่
9829816842 ลาสิกขา พ.ค.63
020171397985
3320300016
3320603884

