บัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ
ที่ได้รับการแต่งตั้ง เลื่อนสมณศักดิ์ ให้ได้รับนิตยภัตที่สงู ขึ้น/ลดลง
ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
ชื่อ - ฉายา
ฉายา
วัด
ตาบล
อาเภอ
ตาแหน่ง รวมตกเบิก เลขที่บัญชี ธ.
1 พระอธิการกิระวุฒิ
กิตฺติปญฺโญ นาตาบล
ไพรพัฒนา ภูสิงห์
เจ้าอาวาส
12,600
8610457788
2 พระอธิการแพง
อนุตฺตโร
คงเกษมวนาราม ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์
เจ้าอาวาส
12,600 020158715253
3 พระอธิการสมัย
มหาวีโร
ตะเคียนราม ตะเคียนรามภูสิงห์
เจ้าอาวาส
10,800 020174080212
4 พระครูประภัศร์สุตาลังการ
ปรือใหญ่
ปรือใหญ่ ขุขนั ธ์
จอ.ภูสิงห์
012392655819
5 พระอธิการทองใส
สิริธมฺโม
บ้านบอน
ตองปิด น้าเกลี้ยง
เจ้าอาวาส
19,800 020133942938
6 พระอธิการสมัย
มหาวีโร
ตะเคียนราม ตะเคียนรามภูสิงห์
เจ้าอาวาส
020174080212
7 พระครูสิทธิญาณโสภณ (ธ) อริญฺชโย
ประชานิมิต กาแพง อุทุมพรพิสัย จต.กาแพง
1,200
3321183730
8 เจ้าอธิการทองลา
สปญฺโญ
ตะดอบ
ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ เจ้าอาวาส
4,900
3113244854
9 พระมหาเอื้อ
อรุโณ
บ้านกระดึ
กู่
ปรางค์กู่
เจ้าอาวาส
10,800 020174279437
10 พระมหาณรงค์ศักดิ์
คุณงฺกโร
บ้านโพง
ไพรบึง ไพรบึง
เจ้าอาวาส
12,600
6795864065
11 พระอธิการแพง
อนุตฺตโร
คงเกษมวนาราม ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์
เจ้าอาวาส
020158715253
12 พระอธิการอาพร
อาสโภ
บ้านสาโรง
สังเม็ก
กันทรลักษ์
เจ้าอาวาส
9,000
3120836842
13 พระอธิการสมัย
มหาวีโร
ตะเคียนราม ตะเคียนรามภูสิงห์
เจ้าอาวาส
020174080212
14 พระมหาบุญสงค์
อินฺทวีโร
โพธิ์วงศ์
โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ
เจ้าอาวาส
9,000
3260596011
15 พระครูปลัดสุชาติ
ชนวณฺโณ จะเนียว
กระหวัน ขุนหาญ
เจ้าอาวาส
10,800
3261366435
16 พระอธิการสมบูรณ์
สีลวณฺโณ คอมกามใหม่ คอนกาม ยางชุมน้อย
เจ้าอาวาส
19,800
9865621649
17 พระใบฎีกาสมยศ
ยสินฺธโร
หนองผึ้ง
สาโรงปราสาท
ปรางค์กู่
เจ้าอาวาส
3,000
020167845040
18 พระอธิการเสถียร
วิสารโท
บ้านเปือย
อีเซ
โพธิ์ศรีสุวรรณ เจ้าอาวาส
16,200
3320604090
19 พระมหาสมัคร
เตชวโร
หนองฮู
อีเซ
โพธิ์ศรีสุวรรณ เจ้าอาวาส
16,200 020175111595
20 พระอธิการแสงทอง
โอภาโส
ศรีหนองบาง น้าเกลี้ยง น้าเกลี้ยง
เจ้าอาวาส
10,800
6789080015
21 พระอธิการสัญญา
สญฺญโม
ป่าเวฬุวัน
เขิน
น้าเกลี้ยง
เจ้าอาวาส
10,800
3113293413
22 พระอธิการพุธ
ภทฺทวโร
ยางชุมใหญ่
ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย
เจ้าอาวาส
10,800
3113327121
23 พระเทิดศักดิ์
อรุโณ
เมืองน้อย
เมืองน้อย กันทรารมย์
เจ้าอาวาส
4,000
9801023481
24 พระบุญกิจ
อติดเปโม (ธ) ประชานิมิต กาแพง อุทุมพรพิสัย เจ้าอาวาส
4,000
3320528173
25 พระพงศ์ธร
โกวิโท
สุวรรณาราม คาเนียม กันทรารมย์ เลข.จต.เมืองน้อย 4,800
020316105228
26 พระสาเนียง
พรหมสโร บ้านตูม
ตูม
ศรีรัตนะ
เลข.จต.ตูม
6,000
3130748067
27 พระมหาเฉลิมชัย
ฉนฺทสุทฺโธ นารังกาวนาราม กุดเสลา กันทรลักษ์ เลข.จต.กุดเสลา 10,800
3120890391
28 พระธีรภัทร
อานนฺโท
หนองอุดมวนารามรุง
3120896381
กันทรลักษ์ เลข.จต.ซา เขต 2 9,600
29 พระอุทัย
คุณวโร
โนนไหล่
เสียว
เบญจลักษ์
เลข.จต.เสียว
6,000
3120903930
30 พระอธิการยันต์
10,800
นิราสโย
บ้านโพธิ์
ซา
เมืองศรีสะเกษ เจ้าอาวาส
6793239236
31 พระวิชยั
ฐิตธมฺโม (ธ) ประชานิมิต กาแพง อุทุมพรพิสัย เลข.จต.กาแพง 4,800
3320557777
32 พระอธิการสุพิษ
อานุตฺตโร ไผ่งามสามัคคี สะพุง
ศรีรัตนะ
เจ้าอาวาส
14,400 020043249085
33 พระอธิการทองวัน
ขนฺติธโร
บ้านจอก
สะพุง
ศรีรัตนะ
เจ้าอาวาส
14,400 018392664656
34 พระมหาบุญเกิด
จารุธมฺโม หนองแคน
ศรีแก้ว ศรีรัตนะ
เจ้าอาวาส
12,600 020179712539
35 พระอธิการด้วง
สุเมโธ
กระหวัน
เสื่องข้าว ศรีรัตนะ
เจ้าอาวาส
10,800 020180159997
36 พระอธิการโชติกลู
โกสลโล
กระมอล
ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์
เจ้าอาวาส
9,000
3120911291
37 พระอธิการชลธี
กตปุญโญ ร่องธรรมาราม ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์
เจ้าอาวาส
9,000
3120752061
38 พระอธิการบุญราด
ถิรธมฺโม
บ้านม่วง
ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์
เจ้าอาวาส
9,000
3120911321
39 พระอธิการฉัตรลักษณ์
คุณสาโร
อินทาราม
ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์
เจ้าอาวาส
9,000
3120875465

#REF!

รวมเงินทั้งสิ้น

350,700

หมายเหตุ
จ่าย 1,800*7
จ่าย 1,800*7
จ่าย 1,800*6
รายชื่อซ้าพระครู
จ่าย 1,800*11
รายชื่อซ้า
จ่าย 300*4
จ่าย 700*7
จ่าย 1,800*6
จ่าย 1,800*7
รายชื่อซ้า
จ่าย 1,800*5
รายชื่อซ้า
จ่าย 1,800*5
จ่าย 1,800*6
จ่าย 1,800*11
จ่าย 600*5
จ่าย 1,800*9 ด.
จ่าย 1,800*9 ด.
จ่าย 1,800*6 ด.
จ่าย 1,800*6 ด.
จ่าย 1,800*6 ด.
จ่าย 1,000*4 ด.
จ่าย 1,000*4 ด.
จ่าย 1,200*4 ด.
จ่าย 1,200*5 ด.
จ่าย 1,200*9 ด.
จ่าย 1,200*8 ด.
จ่าย 1,200*5 ด.
จ่าย 1,800*6 ด.
จ่าย 1,200*4 ด.
จ่าย 1,800*8 ด.
จ่าย 1,800*8 ด.
จ่าย 1,800*7 ด.
จ่าย 1,800*6 ด.
จ่าย 1,800*5 ด.
จ่าย 1,800*5 ด.
จ่าย 1,800*5 ด.
จ่าย 1,800*5 ด.

