
ที่ ชื่อ - ฉายา วดั ต าบล อ าเภอ ต าแหน่ง เดอืน มี.ค.64 เลขที่บัญช ีธ. หมายเหตุ
1 พระวินัยเมธี คมนสิทฺโธ ป่าศรีส าราญ หนองครก เมืองศรีสะเกษจจ.ศรีสะเกษ 10,300 3110423960
2 พระมหาจริะศักด์ิ อทิฺธิมนฺโต ป่าศรีส าราญ หนองครก เมืองศรีสะเกษเลข.จจ.ศรีสะเกษ 3,100 3430258472

อ าเภอกันทรลกัษ์ (จอ.รจอ.เลข.จอ., จต และ เลข.จต)
3 พระครูสิริรัตนาภรณ์ สิรินฺธโร สวนกล้วย สวนกล้วย กนัทรลักษ์ จอ.กนัทรลักษ์ 3,400 3121461060
4 พระครูศรีปริยติัยานุกลู สารีปุตฺโต อมัพวนาราม ช า กนัทรลักษ์ จอ.เบญจลักษ์ 3,400 3121515349
5 พระสุนทร กตปุญฺโญ สวนกล้วย สวนกล้วย กนัทรลักษ์ เลข.จอ.กนัทรลักษ์ 2,200 3120813796
6 พระครูพิเนตรสมณกจิ สุปญฺโญ ป่ากอ่เจริญธรรม ภผูาหมอก กนัทรลักษ์ จต.ภผูาหมอก 3,100 3121910043
7 พระครูสุนทรสาธุกจิ ชาคโร ป่าช าม่วง ช า กนัทรลักษ์ จต.พราน 3,100 3261459050
8 พระครูขนัติธรรมโกวิท ขนฺติโก ศรีอดุม จานใหญ่ กนัทรลักษ์ จต.กระแชง-จานใหญ2่,700 3120127434
9 พระครูไพโรจน์ปทุมากร เขมิโก ป่าศรีสมบูรณ์ ภเูงิน กนัทรลักษ์ จต.หนองหญ้าลาด 2,500 3120214507
10 พระครูสุพัฒน์ศาสนคุณ กตฺิติธโร ป่าหนองโปร่งใหญรุ่ง กนัทรลักษ์ จต.รุง 2,500 3120130656
11 พระครูเกษมสรธรรม เขมิโย ป่าอริยธรรม บึงมะลู กนัทรลักษ์ จต.สวนกล้วย 2,700 3120211753
12 พระมนตรี ปญฺญาสโก หนองหญ้าลาด กระแชง กนัทรลักษ์ เลข.จต.พราน 0 3120828416 ลาออก 30 ก.ย.63

13 พระสุดใจ  ธมฺมิโก ป่าศรีสมบูรณ์ ภเูงิน กนัทรลักษ์ เลข.จต.หนองหญ้าลาด1,200 3120492809
14 พระค าสอน จนฺทิโก ป่าอริยธรรม บึงมะลู กนัทรลักษ์ เลข.จต.สวนกล้วย 1,200 3120614149
15 พระไพวัลย ์ โชติโก ป่าอริยธรรม บึงมะลู กนัทรลักษ์ เลข.จต.ภผูาหมอก 1,200 3120527939
16 พระธนาธร สุเมโธ ศรีอดุม จานใหญ่ กนัทรลักษ์ เลข.จต.กระแชง-จานใหญ่0 3120772844 ลาออก ก.พ.63

17 พระวรวุฒิ  จตฺิตญาโณ ป่าวิสุทธิธรรม กระแชง กนัทรลักษ์ เลข.จต.พราน 0  3120526185 ลาออก ต.ค.62

18 พระธนศักด์ิ ปญญาวโร ป่าหนองโปร่งใหญรุ่ง กนัทรลักษ์ เลข.จต.รุง 1,200 3120750328
19 พระสุวรรณ จนฺทโก ศรีอดุม จานใหญ่ กนัทรลักษ์ เลข.จต.กระแชง-จานใหญ่รุง1,200 3120872067

อ าเภอกันทรลกัษ์ (ทั่วไป)
20 พระครูพุทธมนต์ปรีชาญาณ อริยว โส ท่าสว่างสามัคคี โนนส าราญ กนัทรลักษ์ จร.ชท. 2,500 3120294012
21 พระครูพิศาลธรรมานุวัฒน์ ยสิโก ป่าศรัทธาธรรม กระแชง กนัทรลักษ์ จร.ชท. 2,500 3120017515
22 พระครูปริยติัปัญญาจารย์  - หนองหญ้าลาด หนองหญ้าลาดกนัทรลักษ์ จร.ชต. 2,200 3121666940
23 พระครูประจกัษ์ตันตยาคม จกกฺวโร ป่าโนนแสงธรรม กระแชง กนัทรลักษ์ ที่ปรึกษา จต.โสน 3,100 3261364491
24 พระญาณวิเศษ กนโก ซ าตาโตง พราน ขนุหาญ ทป.จจ.ศรีสะเกษ 10,300 3121515527

อ าเภอกันทรลกัษ์ (เจ้าอาวาส)
25 พระอธิการศักด์ิดา  สุชโิต กนัทรลักษ์ธรรมาราม หนองหญ้าลาด กนัทรลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3120533165
26 พระอธิการจ านันท์  ชนฺติพโล เดียงตะวันออก เวียงเหนือ กนัทรลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3120103497
27 พระอธิการประเสริฐ  อชุกุาโร ป่าโคกใต้พัฒนารามทุ่งใหญ่ กนัทรลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 8610175758
28 พระอธิการทองด า  โชติธมฺโม ป่าโนนสมประสงค์กระแชง กนัทรลักษ์ เจา้อาวาส 0 3120438529 มรณภาพ 12 ก.พ.64

29 พระอธิการสุรินทอง  จนฺทโก ป่าบึงบัวทอง เสาธงชยั กนัทรลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3120162310
30 พระอธิการอเุทน  ฐิติโก ป่าปทุมทิพย์ ขนุน กนัทรลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3120435457
31 พระอธิการชวนชยั สีลธโร ป่าพระแกว้จอมทองเสาธงชยั กนัทรลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3120500267
32 พระอธิการเชดิชยั  จตฺิตคุโณ ป่าพลานอดุมธรรมรุง กนัทรลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3120472255
33 พระอธิการเฉลิมศักด์ิ  ชยธมฺโม ป่าภผูาหมอก ภผูาหมอก กนัทรลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3120094013
34 พระอธิการญาณวุฒิ จริวฑฺฒโน ป่าร่มโพธิ์ธรรม สังเม็ก กนัทรลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3120318876
35 พระครูสมุห์ชยัลักษณ์  อภปิุญฺโญ ป่าวิสุทธิธรรม กระแซง กนัทรลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3120271284
36 พระอธิการออ่นสา  ปญฺญาสาโณ ป่าสังเม็กตะวันตกสังเม็ก กนัทรลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3120282138
37 พระอธิการทองใบ  โอปายโิก ป่าหนองติม โนนส าราญ กนัทรลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3121865358
38 พระอธิการวีระพงศ์  นนฺทโก พลาญจ าปา รุง กนัทรลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3120270342
39 พระอธิการยทุธนา จริฎฐิฺโก ป่าด ารงพุทธธรรมหนองหญ้าลาดกนัทรลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3120801046
40 พระอธิการเพียร ปสนฺโน ป่าเทพพิทักษ์ธรรมน้ าออ้ม กนัทรลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3120599778

อ าเภอกันทรารมย ์(จอ.,รจอ.,เลข.จอ.จต.และเลข จต.)

บัญชรีายละเอียดเงินอุดหนุนอุปถัมภนิ์ตยภตั พระสงัฆาธกิาร พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ
ประจ าปีงบประมาณ  2564

จังหวดัศรีสะเกษ  (ธรรมยตุกินิกาย)



ที่ ชื่อ - ฉายา วดั ต าบล อ าเภอ ต าแหน่ง เดอืน มี.ค.64 เลขที่บัญช ีธ. หมายเหตุ
41 พระครูกติติวรโสภณ อนิฺทริโย ประชาสังสฤษฎิ์ ดูน กนัทรารมย์ จอ.กนัทรารมย์ 3,400  054180602374

อ าเภอกันทรารมย ์(เจ้าอาวาส)
42 พระอธิการศิวากร  ปุณณโก ป่าโนนสัง โนนสัง กนัทรารมย์ เจา้อาวาส 0 3113121213 ลาออก ก.พ.62

43 พระสมุห์หวัน ปญฺญาโภ ป่าบัวทอง หนองแวง กนัทรารมย์ เจา้อาวาส 0 9847369119 ลาออก ม.ีค.62

44 พระอธิการประสิทธิ์ ธมมฺเตโช ป่าเมืองน้อย เมืองน้อย กนัทรารมย์ เจา้อาวาส 1,800 3430264154
45 พระอธิการสุรัตน์ มนาโป ป่าศรีรัตนาราม หนองหัวชา้งกนัทรารมย์ เจา้อาวาส 1,800 020113709289
46 พระอธิการจนัดี เขมรโก หนองแวง หนองแวง กนัทรารมย์ เจา้อาวาส 1,800 054180558337
47 พระอธิการกชพงศ์ สุจณฺิโณ สามัคคิยาราม ยาง กนัทรารมย์ เจา้อาวาส 1,800 9832573149
48 พระอธิการกฤษดา เมตตจตฺิโต ป่าดงล าดวน ค าเนียม กนัทรารมย์ เจา้อาวาส 1,800 020329010290
49 พระอธิการบันเทิง เมสิโก ป่าโนนสัง โนนสัง กนัทรารมย์ เจา้อาวาส 1,800 6794639157
50 พระครูสมุห์วิเชยีร ธมฺมทีโป ป่านาบุญ ทาม กนัทรารมย์ เจา้อาวาส 1,800 6794604477

อ าเภอขขุนัธ ์(จอ.,รจอ.,เลข.จอ.จต.และเลข จต.)
51 พระครูวิศาลธรรมพินิจ ปุญฺญธมฺโม ป่าหนองโพธิ์ โสน ขขุนัธ์ จอ.ขขุนัธ์ 3,100  055390495780
52 พระปลัดอภวิิชญ์ สุวฑฺฒโน ป่าศรีส าราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษเลข.จอ.ขขุนัธ์ 2,200 9823991375
53 พระครูเขมจติสุนทร ปริสุทฺโธ ถ้ าสระพงษ์ ปรือใหญ่ ขขุนัธ์ จต.โสน 2,700 012392873998
54 พระใบฎกีาแกว้ ตุฎโฐ ถ้ าสระพงษ์ ปรือใหญ่ ขขุนัธ์ เลข.จต.โสน 1,200 6781935631

อ าเภอขขุนัธ ์ (ทั่วไป)
55 พระครูอดุมปัญญานุยตุ อตฺุตปญฺโญ ป่าหนองโพธิ์ โสน ขขุนัธ์ รจร 1,800 3430187869

อ าเภอขขุนัธ ์ (เจ้าอาวาส)
56 พระอธิการอภสิิทธิ์ อภสิิทฺโธ ป่าอาวอยพัฒนา โสน ขขุนัธ์ เจา้อาวาส 1,800 8610050424

อ าเภอขนุหาญ (ทั่วไป)
57 พระครูอดุมสิทธิโชติ ยตฺุติโก ป่าถ้ าผาเพียง บักดอง ขนุหาญ เจา้อาวาส 2,500 3260073582
58 พระครูสิทธิบุญวัฒน์ ปุญฺญโก ป่าบ้านด่าน โนนสูง ขนุหาญ จร.ชท. 2,500 3260239138

อ าเภอขนุหาญ (เจ้าอาวาส)
59 พระอธิการนิพนธ์ อนิฺทวณฺโณ ทับทิมสยาม 07 บักดอง ขนุหาญ เจา้อาวาส 1,800 3260563806
60 พระอธิการวีระชยั  ภทฺทโก ป่าอารางใหม่พัฒนาพราน ขนุหาญ เจา้อาวาส 1,800 3260179992
61 พระอธิการดุษฎี เขมจตฺิโต ป่าภดิูนสอ กนัทรอม ขนุหาญ เจา้อาวาส 1,800 3260442960
62 พระอธิการแกว้ ธมฺมธโร ป่าหนองบอน พราน ขนุหาญ เจา้อาวาส 1,800 3260593578

อ าเภอน้ าเกลี้ยง  (เจ้าอาวาส)
63 พระอธิการเรียน  เตชธมฺโม ป่าแสนสบาย รุ่งระวี น้ าเกล้ียง เจา้อาวาส 1,800 3113086558

อ าเภอโนนคูณ (ทั่วไป)
64 พระครูวิศิษฎป์ภากร อาภากโร ทุ่งรวงทอง โพธิ์ โนนคูณ จร.ชท. 2,700 3121864890

อ าเภอโนนคูณ (เจ้าอาวาส)
65 พระอธิการบุญธรรม ตฎฐฺจตฺิโต ป่าโนนสมบูรณ์ หนองกงุ โนนคูณ เจา้อาวาส 1,800 3120584126
66 พระอธิการปรีชา ธมฺมิโก ใหม่บูรพา เหล่ากวาง โนนคูณ เจา้อาวาส 0 ลาออก 

67 พระอธิการสมศักด์ิ ภทฺทธมฺโม ใหม่บูรพา เหล่ากวาง โนนคูณ เจา้อาวาส 1,800 9868256208
อ าเภอบึงบูรพ์ (ทั่วไป)

68 พระครูวีรญาณโสภณ อธิเจโต ป่าเนรัญชรา เป๊าะ บึงบูรพ์ จร.ชอ. 2,700 3320290967
อ าเภอบึงบูรพ์  (เจ้าอาวาส)

69 พระอธิการทองปาน จารุวณฺโณ ป่าสันตินิมิต เป๊าะ บึงบูรพ์ เจา้อาวาส 1,800 4400277216
                                                             อ าเภอเบญจลกัษ์  (จอ.,รจอ.,เลข.จอ., จต. และ เลข.จต.)

70 พระครูกมลธรรมวัฒน์ เอหิปสฺสิโก ป่าโนนจกัจั่น หนองงูเหลือมเบญจลักษ์ จต.เสียว/จต.ชอ 3,100 3120126950
71 พระสลวย สนฺตกาโย ป่าโนนจกัจั่น หนองงูเหลือมเบญจลักษ์ เลข.จต.เสียว 1,200 3120757055
            อ าเภอ เบญจลกัษ์ (ทั่วไป)
72 พระครูอาทรยติัโกศล คนฺธโก ป่านาค าไชยมงคลหนองงูเหลือมเบญจลักษ์ จร.ชอ. 2,700 3120101982 แก้ไขวัด

73 พระครูสุนทรธรรมนาท มหานาโท ป่าท่าคล้อสามัคคีธรรมท่าคล้อ เบญจลักษ์ จร.ชท. 2,500 3120123706
74 พระครูวิจติรธรรมประพัฒน์  - ป่าเพ็กน้อย หนองหว้า เบญจลักษ์ จร.ชอ. 2,700 3120083658



ที่ ชื่อ - ฉายา วดั ต าบล อ าเภอ ต าแหน่ง เดอืน มี.ค.64 เลขที่บัญช ีธ. หมายเหตุ
75 พระครูสถติบวรธรรม ยตฺุติโก ป่าหนองฮาง หนองฮาง เบญจลักษ์ จร.ชท.วิ 2,500 3121507206

               อ าเภอเบญจลกัษ์  (เจ้าอาวาส)
76 พระอธิการมนัด อานนฺโท โนนหว้านไฟ เสียว เบญจลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3120633925
77 พระอธิการสุริยนัต์  กมโล ป่าโนนใหญ่ เสียว เบญจลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3120479322
78 พระอธิการกศุล  มหาวิริโย ป่าประชานิมิตร เสียว/บจ. เบญจลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3120513563
79 พระอธิการค าภา ฐิติโก ป่าห้วยเสียว หนองงูเหลือมเบญจลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3120498300
80 พระอธิการบุญเลือง สนฺตจตฺิโต ป่าวังทอง หนองฮาง เบญจลักษ์ เจา้อาวาส 1,800 3120874612

อ าเภอปรางค์กู่ (ทั่วไป)
81 พระครูถาวรธีรคุณ บ้านแขม หนองเชยีงทูนปรางค์กู่ จร.ชอ. 0 ลาสิกขา ต.ค.62

อ าเภอปรางค์กู่ (เจ้าอาวาส)
82 พระอธิการวิเชยีร  สุตธโร หนองนกทา ส าโรงปราสาทปรางค์กู่ เจา้อาวาส 1,800 017392773467
83 พระอธิการวชริญาณ์ อปุสนฺโต ป่าโนนกระสังธรรมคุณสมอ ปรางค์กู่ เจา้อาวาส 1,800 8610420116
84 พระอธิการค าสอน สนฺตวาโจ บ้านแขม หนองเชยีงทูนปรางค์กู่ เจา้อาวาส 1,800 020011786200

                                                             อ าเภอพยหุ์  (จอ.,รจอ.,เลข.จอ., จต. และ เลข.จต.)
85 พระครูสารธรรมคุณาทร จติธมฺโม เกษหงษ์ ต าแย พยหุ์ จร.ชอ./จต.ดูน กนัทรารมย์2,700 3431018432

อ าเภอพยหุ์ (เจ้าอาวาส)
86 พระอธิการค าพูล  อภปิุณฺโณ โนนสว่าง พรหมสวัสด์ิพยหุ์ เจา้อาวาส 1,800 3430253195
87 พระอธิการทวี  ปภากโร ป่าร่มโพธิ์แกว้ พรหมสวัสด์ิพยหุ์ เจา้อาวาส 1,800 020336106008
88 พระอธิการชู เขมาภริโต หนองทับทัย พยหุ์ พยหุ์ เจา้อาวาส 1,800 3113239273
89 พระมหาดวงเด่น รกขฺโิต ป่าหนองปิง พยหุ์ พยหุ์ เจา้อาวาส 1,800 6785339715
อ าเภอโพธิ์ศรีสวุรรณ (เจ้าอาวาส)

90 พระอธิการสวัสด์ิ  ธมฺมวิริโย ป่ายางบอน ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณเจา้อาวาส 1,800 3110598698
อ าเภอไพรบึง (เจ้าอาวาส)

91 พระอธิการโกสิทธิ์ สุวีโร พรานวนาราม ไพรบึง ไพรบึง เจา้อาวาส 1,800  020134853389
อ าเภอยางชมุน้อย (เจ้าอาวาส)

92 พระอธิการทองพูล โชติโก ป่าดินด า ล้ินฟ้า ยางชมุน้อย เจา้อาวาส 1,800 6794622378
              อ าเภอภสูงิห์ (จอ.รจอ.,เลข.จอ.,จต. และ เลข.จต.)

93 พระครูโกศลสิกขกจิ วายาโม ไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภสิูงห์ จอ.ภสิูงห์ 3,400 8610001652
94 พระอธิการมนตรี  นราธิโป ไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภสิูงห์ เลข.จอ.ภสิูงห์ 2,200 8610206726
95 เจา้อธิการพรชยั  จนฺทโก ไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภสิูงห์ จต.ไพรพัฒนา 2,500 8610223094
96 พระชณิณวรรธน์ อนีโฆ ไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภสิูงห์ เลข.จต.ไพรพัฒนา 1,200 6795719065

อ าเภอภสูงิห์ (ทั่วไป)
97 พระครูพิลาสกาญจนาคม อาริโย ป่าโคกชาติ ไพรพัฒนา ภสิูงห์ จร.ชท. 2,500 8610012883
98 พระครูวัชรชยาภนิันท์  ชยาภนินฺโท ป่าพลาญเพชร ไพรพัฒนา ภสิูงห์ จร.ชท. 2,500 3110598531

อ าเภอภสูงิห์ (เจ้าอาวาส)
99 พระอธิการประจวบ จริสีโล บ้านหนองเขยีน ห้วยตามอญภสิูงห์ เจา้อาวาส 1,800 8610030598
100 พระอธิการฤทธิเดช อนุตฺตโร ป่าโคกแกว้ ละลม ภสิูงห์ เจา้อาวาส 0 ลาสิกขา 30ก.ย.62

101 พระอธิการภยัทูน โชติโก ป่าบ้านตามอญ ห้วยตามอญภสิูงห์ เจา้อาวาส 1,800 020039322621
102 พระอธิการชาติชาย อรินฺทโร ป่าเกาะภเูชอืก ดงรัก ภสิูงห์ เจา้อาวาส 1,800 8610425533

             อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ (จอ.,รจอ.,เลข.จอ.,จต. และ เลข.จต.)
103 พระครูสิริวินัยวัฒน์ สิริจนฺโท หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เมืองศรีสะเกษจอ.เมืองศรีสะเกษ 3,800 3430254531
104 พระครูวิจติรปุญญาภรัิต กตปุญฺโญ ป่าศรัทธาธรรม โพธิ์ เมืองศรีสะเกษจอ.ขนุหาญ-โนนคูณ 3,400 3111590054
105 พระครูธรรมธรวรวุฒิ  จตฺิตญาโณ หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เมืองศรีสะเกษเลข.จอ.ขนุหาญ-โนนคูณ2,200  3120526185
106 พระครูสังฆรักษ์สมพร คเวสโก โพนขา่ โพนขา่ เมืองศรีสะเกษเลข.จอ.กนัทรารมย์ 2,200 3430025532
107 พระสรรพวิท เปมสีโล หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เมืองศรีสะเกษเลข.จอ.เมืองศรีสะเกษ2,200 3113221978
108 พระพยงุศักด์ิ สุธมฺโม หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เมืองศรีสะเกษเลข.จอ.เบญจลักษ์ 2,200 9820676525
109 พระครูอมรศัพท์ วีรธมฺโม ประชานิมิต ก าแพง เลข.จอ.อทุุมพรพิสัย-ราษีไศล 2,200 3430228999 ย้ายวัด



ที่ ชื่อ - ฉายา วดั ต าบล อ าเภอ ต าแหน่ง เดอืน มี.ค.64 เลขที่บัญช ีธ. หมายเหตุ
110 พระปลัดอภวิิชญ์ สุวฑฺฒโน ป่าศรีส าราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษเลข.จอ.ขขุนัธ์ 0 9823991375 ซ้ า 52

111 พระครูอดุมสารวิมล ปคุโณ บ้านบก โพนขา่ เมืองศรีสะเกษจต.โพนขา่ 2,700  3430055199
112 พระสมพร คเวสโก โพนขา่ โพนขา่ เมืองศรีสะเกษเลข.จต.ดูน 0 3430025532 ซ้ า 106

113 พระสุข อนิฺทปญฺโญ โพนขา่ โพนขา่ เมืองศรีสะเกษเลข.จต.โพนขา่ 1,200 3113155770
114 พระครูใบฎกีาบุญจนัทร์ รตฺติธมฺโม หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เมืองศรีสะเกษเลข.จต.เมืองใต้ 1,200 3113205255

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ (ทั่วไป)
115 พระครูบริหารธรรมรักขติ จริธมฺโม หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เมืองศรีสะเกษผจล.ชพ. 3,400 3111590070
116 พระครูสุจณิวรธรรม สุจณฺิโณ หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เมืองศรีสะเกษผจล.ชพ. 3,400 3113141451
117 พระครูสิทธิญาณธาดา อภสิิทฺโธ หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เมืองศรีสะเกษผจล.ชท. 2,700 050951267009
118 พระครูพิพัฒน์วินัยคุณ อภจิตฺิโต ป่าโนนทราย โพธิ์ เมืองศรีสะเกษจร.ชอ. 2,700 9814513695
119 พระครูวรธรรมคุณาธาร วรธมฺโม บ้านกดุโง้ง โพนขา่ เมืองศรีสะเกษจร.ชท. 2,500  3430307589
120 พระครูเกษมธรรมมงคล เขมาราโม บ้านแดง จาน เมืองศรีสะเกษจร.ชท. 2,500 3110745607
121 พระครูพิศาลคุณากร จนฺทโชโต ป่าค าบอน โพนขา่ เมืองศรีสะเกษจร.ชท. 2,500 3431029884
122 พระครูถาวรธรรมาภวิัฒน์ เขมจารี กดุโง้ง โพนขา่ เมืองศรีสะเกษรจร. 1,800 3431017789
123 พระราชญาณโสภณ วิ เขมจารี หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เมืองศรีสะเกษที่ปรึกษา จจ.ศก. 10,300 3110463458
อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ (เจ้าอาวาส)

124 พระอธิการนันทบุรมย ์ อาทโร โพนขา่ โพนขา่ เมืองศรีสะเกษเจา้อาวาส 1,800 3430025524
      อ าเภอราษีไศล (จอ., รจอ., เลข.จอ., จต. และ เลข.จต.)

125 พระครูวิบูลปัญญาคม ปญฺญาคโม ป่าเวียงค า เมืองคง ราษีไศล จต.ชท.เมืองคง 2,700 3110931516
      อ าเภอราษีไศล (ทั่วไป)

126 พระครูกติติภทัรธรรม ปญฺญาโณ ป่าหนองซ าไฮ ด่าน ราษีไศล จร.ชท. 2,500 3430248884
          อ าเภอราษีไศล  (เจ้าอาวาส)

127 พระอธิการปัญญา สีลสาโร ป่าบ้านบาก หนองอึ่ง ราษีไศล เจา้อาวาส 1,800 9848238166
128 พระอธิการอรุณศักด์ิ อภปิญฺโญ ป่าหนองสาลี ไผ่ ราษีไศล เจา้อาวาส 1,800 9800552766
129 พระอธิการสมศักด์ิ สุทธาโส ป่ากอกแกว้ หนองอึ่ง ราษีไศล เจา้อาวาส 0 6750291589 ลาออก 19 ก.พ.64

130 พระอธิการสุพจน์ อธิปญฺโญ ศรีประชารังสรรค์ด่าน ราษีไศล เจา้อาวาส 1,800 6752023816
         อ าเภอวงัหิน (เจ้าอาวาส)

131 พระอธิการวีระพงษ์ อธิจตฺิโต ป่าหนองไผ่ วังหิน วังหิน เจา้อาวาส 1,800 3113086515
         อ าเภอศรีรัตนะ (เจ้าอาวาส)

132 พระอธิการเหลือ  ฐานรโต บ้านตาไทย ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ เจา้อาวาส 1,800  018392851382
133 พระอธิการสมบูรณ์  เตชวโร หนองบัว ศรีแกว้ ศรีรัตนะ เจา้อาวาส 1,800 3121910140

อ าเภอศิลาลาด  (ทั่วไป)
134 พระครูอรุณธรรมโสภณ รวิว โส ป่าศิลาลาด กงุ ศิลาลาด จร.ชท. 2,500  052670590836

          อ าเภอศิลาลาด  (เจ้าอาวาส)
135 พระอธิการอ านวย  กนฺตธมฺโม ป่าศรีบัวทอง หนองบังดง ศิลาลาด เจา้อาวาส 1,800 9813405880

             อ าเภอห้วยทับทัน (จอ., รจอ., เลข.จอ. จต. และ เลข จต.)
136 พระครูวิเชยีรรังสรรค์ จนฺทูปโม ประชารังสรรค์ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน จอ.ห้วยทับทัน 3,400 3321175398
137 พระไพฑูรย์ ปญฺญาวชโิร ประชารังสรรค์ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน เลข.จอ.ห้วยทับทัน 0 ลาสิกขา 

138 พระครูปัญญาธุราทร ยโสธโร บ้านหนองฮะ ปราสาท ห้วยทับทัน จต.ปราสาท 2,700 3320059734
139 พระมหาธนดิษฐ์ สมจตฺิโต ประชารังสรรค์ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน จต.ห้วยทับทัน 2,500  020018620879

อ าเภอห้วยทับทัน  (ทั่วไป)
140 พระครูสุวิมลสารธรรม อปุสโม ขะยงู ปราสาท ห้วยทับทัน จร.ชอ. 2,700 3321177110
141 พระครูปัญญาสุตวัฒน์ ขนฺติปาโล ป่าผักไหมน้อย ผักไหม ห้วยทับทัน จร.ชอ. 2,700 3321177056
142 พระครูวินิตวินัยการ อนาลโย ป่าพงสิม จานแสนไชยห้วยทับทัน จร.ชท. 2,500 3320118706

อ าเภอห้วยทับทัน (เจ้าอาวาส)
143 พระอธิการสนิจ สปญฺโญ ป่าหนองเมย เมืองหลวง ห้วยทับทัน เจา้อาวาส 1,800 3320510770
144 พระครูสังฆรักษ์เป่งส่ง  ฐานวโร ป่าหนองอาคูณ ปราสาท ห้วยทับทัน เจา้อาวาส 1,800 3320264397



ที่ ชื่อ - ฉายา วดั ต าบล อ าเภอ ต าแหน่ง เดอืน มี.ค.64 เลขที่บัญช ีธ. หมายเหตุ
              อ าเภออุทุมพรพิสยั (จอ.,รจอ., เลข.จอ., จต. และ เลข.จต.)

145 พระครูธรรมสารสาธิต  เตชธมฺโม ประชานิมิต ก าแพง อทุุมพรพิสัย จอ.อทุุมพรพิสัย 3,400 3321297558
146 พระบุญกจิ อติตเปโม ประชานิมิต ก าแพง อทุุมพรพิสัย เลข.จอ.ห้วยทับทัน 2,200 3320528173
147 พระใบฎกีาด ารง  อนาลโย ประชานิมิต ก าแพง อทุุมพรพิสัย จต.ก าแพง 0 3320199862 ลาออก 19เม.ย.62

148 พระครูสิทธิญาณโสภณ อธิญฺชโย ประชานิมิต ก าแพง อทุุมพรพิสัย จต.ก าแพง 2,500 3321183730
149 พระเดชชยั โอภาโส ประชานิมิต ก าแพง อทุุมพรพิสัย เลข.จต.เมืองคง 1,200 3321453908
150 พระวิชยั ฐิตธมฺโม ประชานิมิต ก าแพง อทุุมพรพิสัย เลข.จต.ก าแพง 1,200 3320557777
151 พระสุรศักด์ิ คุณสมฺปนฺโณ ประชานิมิต ก าแพง อทุุมพรพิสัย เลข.จต.ปราสาท 1,200 3320508768

                อ าเภออุทุมพรพิสยั (ทั่วไป)
152 พระครูสุนทรพัฒนกจิ สุมงฺคโล ป่าบ้านกลาง หัวชา้ง อทุุมพรพิสัย จร.ชอ. 2,700 3320027069
153 พระครูวิจติรวินัยคุณ ปภาโส ศรีมงคลรัตนารามโคกจาน อทุุมพรพิสัย จร.ชอ. 2,700 3321335565
154 พระครูวิชยัธรรมรักขติ ธมฺมรกขฺโิต ป่าพุทธนิมิต หนองห้าง อทุุมพรพิสัย จร.ชท. 2,500 3320179578
155 พระครูวิรัตน์สมาจารย์ วิรตฺตโน ป่าเทพมงคลญาณส าโรง อทุุมพรพิสัย จร.ชท. 2,500 3113462568

อ าเภออุทุมพรพิสยั (เจ้าอาวาส)
156 พระอธิการสุเมธ กสุลจตฺิโต ค้อยางหล่อ หัวชา้ง อทุุมพรพิสัย เจา้อาวาส 1,800 3320469975
157 พระอธิการถาวร กตฺิติญาโณ นานวน โคกหล่าม อทุุมพรพิสัย เจา้อาวาส 1,800 3320409425
158 พระอธิการสมบูรณ์ ญาณวิโร บ้านกงุ หัวชา้ง อทุุมพรพิสัย เจา้อาวาส 1,800 3320489755
159 พระอธิการบรรพ์  อนาลโย ป่าเทพนิมิต แขม อทุุมพรพิสัย เจา้อาวาส 1,800 3320367803

#REF! รวมเงินทั้งสิ้น 336,900


