
ที่ ชือ่ - ฉายา วัด ต าบล ต าแหน่ง เดอืน ก.ค.65 เลขที่บัญช ีธ. หมายเหตุ
1 พระวินยัเมธี คมนสิทฺโธ ปา่ศรีส าราญ หนองครก จจ.ศรีสะเกษ 10,300 3110423960
2 พระมหาจิระศักด์ิ อิทฺธิมนโฺต ปา่ศรีส าราญ หนองครก เลข.จจ.ศรีสะเกษ 3,100 3430258472

อ าเภอกันทรลักษ์ (จอ.รจอ.เลข.จอ., จต และ เลข.จต)
3 พระครูสิริรัตนาภรณ์ สิรินธฺโร สวนกล้วย สวนกล้วย จอ.กันทรลักษ์ 3,400 3121461060
4 พระสุนทร กตปญฺุโญ สวนกล้วย สวนกล้วย เลข.จอ.กันทรลักษ์ 2,200 3120813796
5 พระครูศรีปริยัติยานกุูล สารีปตฺุโต อัมพวนาราม ช า จอ.เบญจลักษ์ 3,400 3121515349
6 พระครูพิเนตรสมณกิจ สุปญฺโญ ปา่ก่อเจริญธรรมภผูาหมอก จต.ภผูาหมอก 3,100 3121910043
7 พระไพวัลย์  โชติโก ปา่อริยธรรม บงึมะลู เลข.จต.ภผูาหมอก 1,200 3120527939
8 พระครูสุนทรสาธุกิจ ชาคโร ปา่ช าม่วง ช า จต.พราน 3,100 3261459050
9 พระครูขันติธรรมโกวิท ขนติฺโก ศรีอุดม จานใหญ่ จต.กระแชง-จานใหญ่2,700 3120127434
10 พระสุวรรณ จนทฺโก ศรีอุดม จานใหญ่ เลข.จต.กระแชง-จานใหญ่รุง1,200 3120872067
11 พระครูไพโรจนป์ทุมากร เขมิโก ปา่ศรีสมบรูณ์ ภเูงิน จต.หนองหญ้าลาด 2,500 3120214507
12 พระสุดใจ  ธมฺมิโก ปา่ศรีสมบรูณ์ ภเูงิน เลข.จต.หนองหญ้าลาด1,200 3120492809
13 พระครูสุพัฒนศ์าสนคุณ กิตฺติธโร ปา่หนองโปร่งใหญ่รุง จต.รุง 2,500 3120130656
14 พระธนศักด์ิ ปญญาวโร ปา่หนองโปร่งใหญ่รุง เลข.จต.รุง 1,200 3120750328
15 พระครูเกษมสรธรรม เขมิโย ปา่อริยธรรม บงึมะลู จต.สวนกล้วย 2,700 3120211753
16 พระค าสอน จนทิฺโก ปา่อริยธรรม บงึมะลู เลข.จต.สวนกล้วย 1,200 3120614149

อ าเภอกันทรลักษ์ (ทั่วไป)
17 พระครูพุทธมนต์ปรีชาญาณอริยว โส ท่าสว่างสามัคคี โนนส าราญจร.ชท. 2,500 3120294012
18 พระครูพิศาลธรรมานวุัฒนย์สิโก ปา่ศรัทธาธรรม กระแชง จร.ชท. 2,500 3120017515
19 พระครูปริยัติปญัญาจารย์ หนองหญ้าลาด หนองหญ้าลาดจร.ชต. 2,200 3121666940
20 พระครูประจักษ์ตันตยาคมจกฺกวโร ปา่โนนแสงธรรมกระแชง ที่ปรึกษา จต.โสน 3,100 3261364491
อ าเภอกันทรลักษ์ (เจ้าอาวาส)

21 พระอธิการศักด์ิดา  สุชิโต กันทรลักษ์ธรรมาราม หนองหญ้าลาด เจ้าอาวาส 1,800 3120533165
22 พระอธิการจ านนัท์  ชนติฺพโล เดียงตะวันออก เวียงเหนอื เจ้าอาวาส 1,800 3120103497
23 พระอธิการประเสริฐ  อุชุกาโร ปา่โคกใต้พัฒนารามทุ่งใหญ่ เจ้าอาวาส 1,800 8610175758
24 พระอธิการอุเทน  ฐิติโก ปา่ปทุมทิพย์ ขนนุ เจ้าอาวาส 1,800 3120435457
25 พระอธิการชวนชัย สีลธโร ปา่พระแก้วจอมทองเสาธงชัย เจ้าอาวาส 1,800 3120500267
26 พระอธิการเชิดชัย  จิตฺตคุโณ ปา่พลานอุดมธรรมรุง เจ้าอาวาส 1,800 3120472255
27 พระอธิการเฉลิมศักด์ิ  ชยธมฺโม ปา่ภผูาหมอก ภผูาหมอก เจ้าอาวาส 1,800 3120094013
28 พระอธิการญาณวุฒิ จิรวฑฺฒโน ปา่ร่มโพธิ์ธรรม สังเม็ก เจ้าอาวาส 1,800 3120318876
29 พระครูสมุหช์ัยลักษณ์  อภปิญฺุโญ ปา่วิสุทธิธรรม กระแซง เจ้าอาวาส 1,800 3120271284
30 พระอธิการอ่อนสา  ปญฺญาสาโณ ปา่สังเม็กตะวันตกสังเม็ก เจ้าอาวาส 1,800 3120282138
31 พระอธิการทองใบ  โอปายิโก ปา่หนองติม โนนส าราญเจ้าอาวาส 1,800 3121865358
32 พระอธิการวีระพงศ์  นนทฺโก พลาญจ าปา รุง เจ้าอาวาส 1,800 3120270342
33 พระอธิการยุทธนา จิรฎฐิฺโก ปา่ด ารงพุทธธรรมหนองหญ้าลาดเจ้าอาวาส 1,800 3120801046
34 พระอธิการเพียร ปสนโฺน ปา่เทพพิทักษ์ธรรมน้ าอ้อม เจ้าอาวาส 1,800 3120599778

บัญชรีายละเอียดเงินอุดหนุนอุปถัมภนิ์ตยภตั พระสังฆาธกิาร พระสมณศักดิ ์และพระเปรียญ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จังหวัดศรีสะเกษ  (ธรรมยุต)



ที่ ชือ่ - ฉายา วัด ต าบล ต าแหน่ง เดอืน ก.ค.65 เลขที่บัญช ีธ. หมายเหตุ
อ าเภอกันทรารมย์ (จอ.,รจอ.,เลข.จอ.จต.และเลข จต.)

35 พระครูกิตติวรโสภณ อินทฺริโย ประชาสังสฤษฎิ์ ดูน จอ.กันทรารมย์ 3,400  054180602374
อ าเภอกันทรารมย์ (เจ้าอาวาส)

36 พระอธิการประสิทธิ์ ธมมฺเตโช ปา่เมืองนอ้ย เมืองนอ้ย เจ้าอาวาส 1,800 3430264154
37 พระอธิการสุรัตน ์ มนาโป ปา่ศรีรัตนาราม หนองหวัช้างเจ้าอาวาส 1,800 020113709289
38 พระอธิการจันดี เขมรโก หนองแวง หนองแวง เจ้าอาวาส 1,800 054180558337
39 พระอธิการกชพงศ์ สุจิณฺโณ สามัคคิยาราม ยาง เจ้าอาวาส 1,800 9832573149
40 พระอธิการกฤษดา เมตตจิตฺโต ปา่ดงล าดวน ค าเนยีม เจ้าอาวาส 1,800 020329010290
41 พระอธิการบนัเทิง เมสิโก ปา่โนนสัง โนนสัง เจ้าอาวาส 1,800 6794639157
42 พระครูสมุหว์ิเชียร ธมฺมทีโป ปา่นาบญุ ทาม เจ้าอาวาส 1,800 6794604477
43 พระอธิการภรียุทธ คนธฺโก ปา่บวัทอง หนองแวง เจ้าอาวาส 1,800 3113550378

อ าเภอขขุนัธ ์(จอ.,รจอ.,เลข.จอ.จต.และเลข จต.)
44 พระครูวิศาลธรรมพินจิ ปญฺุญธมฺโม ปา่หนองโพธิ์ โสน จอ.ขุขันธ์ 3,100  055390495780
45 พระปลัดอภวิิชญ์ สุวฑฺฒโน ปา่ศรีส าราญ เมืองใต้ เลข.จอ.ขุขันธ์ 2,200 9823991375
46 พระบนัลือศักด์ิ ฐิตสีโล ปา่เรียมพัฒนารามหว้ยเหนอื เลข.จต.โสน 1,200 8610583325
47 พระอธิการอภสิิทธิ์ อภสิิทฺโธ ปา่อาวอยพัฒนาโสน เจ้าอาวาส 1,800 8610050424
48 พระอธิการสุนทร สิริมงฺคโล ปา่บา้นกลาง ดงรัก เจ้าอาวาส 1,800 8610468151
49 พระใบฎกีาแก้ว ตุฎโฐ ถ้ าสระพงษ์ ปรือใหญ่ เจ้าอาวาส 1,800 6781935631
50 พระครูอุดมปญัญานยุุต อุตฺตปญฺโญ ปา่หนองโพธิ์ โสน เจ้าอาวาส 2,200 3430187869
51 พระอธิการนยิม ญาณวีโร (ธ)ญาณวีโร ปา่เรียมพัฒนารามหว้ยเหนอื เจ้าอาวาส 1,800 8610583333

อ าเภอขนุหาญ (ทั่วไป)
52 พระครูอุดมสิทธิโชติ ยุตฺติโก ปา่ถ้ าผาเพียง บกัดอง เจ้าอาวาส 2,500 3260073582
53 พระครูสิทธิบญุวัฒน ์ ปญฺุญโก ปา่บา้นด่าน โนนสูง จร.ชท. 2,500 3260239138
54 พระญาณวิเศษ กนโก ซ าตาโตง พราน ทป.จจ.ศรีสะเกษ 10,300 3121515527

อ าเภอขนุหาญ (เจ้าอาวาส)
55 พระอธิการนพินธ์ อินทฺวณฺโณ ทับทิมสยาม 07 บกัดอง เจ้าอาวาส 1,800 3260563806
56 พระอธิการวีระชัย  ภทฺทโก ปา่อารางใหม่พัฒนาพราน เจ้าอาวาส 1,800 3260179992
57 พระอธิการดุษฎี เขมจิตฺโต ปา่ภดิูนสอ กันทรอม เจ้าอาวาส 1,800 3260442960
58 พระอธิการแก้ว ธมฺมธโร ปา่หนองบอน พราน เจ้าอาวาส 1,800 3260593578
59 พระครูธรรมธรสมพล ปญฺญาพโล ปา่ประชาสามัคคีขุนหาญ เจ้าอาวาส 1,800 0170048683

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

อ าเภอโนนคูณ (เจ้าอาวาส)
61 พระอธิการบญุธรรม ตฎฐฺจิตฺโต ปา่โนนสมบรูณ์ หนองกุง เจ้าอาวาส 1,800 3120584126
62 พระอธิการสมศักด์ิ ภทฺทธมฺโม ใหม่บรูพา เหล่ากวาง เจ้าอาวาส 1,800 9868256208

อ าเภอบึงบูรพ์ (ทั่วไป)
63 พระครูวีรญาณโสภณ อธิเจโต ปา่เนรัญชรา เปา๊ะ จร.ชอ. 2,700 3320290967

อ าเภอบึงบูรพ์  (เจ้าอาวาส)
64 พระอธิการทองปาน จารุวณฺโณ ปา่สันตินมิิต เปา๊ะ เจ้าอาวาส 1,800 4400277216

                                                             อ าเภอเบญจลักษ์  (จอ.,รจอ.,เลข.จอ., จต. และ เลข.จต.)



ที่ ชือ่ - ฉายา วัด ต าบล ต าแหน่ง เดอืน ก.ค.65 เลขที่บัญช ีธ. หมายเหตุ
65 พระครูกมลธรรมวัฒน์ เอหปิสฺสิโก ปา่โนนจักจั่น หนองงูเหลือมจต.เสียว/จต.ชอ 3,100 3120126950
66 พระสลวย สนตฺกาโย ปา่โนนจักจั่น หนองงูเหลือมเลข.จต.เสียว 1,200 3120757055

            อ าเภอ เบญจลักษ์ (ทั่วไป)
67 พระครูอาทรยัติโกศล คนธฺโก ปา่นาค าไชยมงคลหนองงูเหลือมจร.ชอ. 2,700 3120101982
68 พระครูวิจิตรธรรมประพัฒน์อภวิฑฺฒโน ปา่เพ็กนอ้ย หนองหว้า จร.ชอ. 2,700 3120083658
69 พระครูสุนทรธรรมนาท มหานาโท ปา่ท่าคล้อสามัคคีธรรมท่าคล้อ จร.ชท. 2,500 3120123706
70 พระครูสถิตบวรธรรม ยุตฺติโก ปา่หนองฮาง หนองฮาง จร.ชท.วิ 2,500 3121507206

               อ าเภอเบญจลักษ์  (เจ้าอาวาส)
71 พระอธิการมนดั อานนโฺท โนนหว้านไฟ เสียว เจ้าอาวาส 1,800 3120633925
72 พระอธิการสุริยันต์  กมโล ปา่โนนใหญ่ เสียว เจ้าอาวาส 1,800 3120479322
73 พระอธิการกุศล  มหาวิริโย ปา่ประชานมิิตร เสียว/บจ. เจ้าอาวาส 1,800 3120513563
74 พระอธิการค าภา ฐิติโก ปา่หว้ยเสียว หนองงูเหลือมเจ้าอาวาส 1,800 3120498300
75 พระอธิการบญุเลือง สนตฺจิตฺโต ปา่วังทอง หนองฮาง เจ้าอาวาส 1,800 3120874612
76 พระอธิการบวัพันธ์ ธมฺมาภริโต ปา่หนองบวัใหญ่หนองหว้า เจ้าอาวาส 1,800 3120858951

อ าเภอปรางค์กู่ (เจ้าอาวาส)
77 พระอธิการวิเชียร  สุตธโร หนองนกทา ส าโรงปราสาทเจ้าอาวาส 1,800 017392773467
78 พระอธิการวชิรญาณ์ อุปสนโฺต ปา่โนนกระสังธรรมคุณสมอ เจ้าอาวาส 1,800 8610420116
79 พระอธิการค าสอน สนตฺวาโจ บา้นแขม หนองเชียงทูนเจ้าอาวาส 1,800 020011786200
80 พระอธิการจ าเนยีร  อธิปญฺโญ(ธ)อธิปญฺโญ ปา่ใหญ่สามัคคีธรรมตูม เจ้าอาวาส 1,800 3310807428

                                                             อ าเภอพยุห์  (จอ.,รจอ.,เลข.จอ., จต. และ เลข.จต.)
81 พระครูสารธรรมคุณาทร จิตธมฺโม เกษหงษ์ ต าแย จร.ชอ./จต.ดูน กันทรารมย์2,700 3431018432

อ าเภอพยุห์ (เจ้าอาวาส)
82 พระอธิการทวี  ปภากโร ปา่ร่มโพธิ์แก้ว พรหมสวัสด์ิเจ้าอาวาส 1,800 020336106008
83 พระอธิการชู เขมาภริโต หนองทับทัย พยุห์ เจ้าอาวาส 1,800 3113239273
84 พระมหาดวงเด่น รกฺขิโต ปา่หนองปงิ พยุห์ เจ้าอาวาส 1,800 6785339715
อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ (เจ้าอาวาส)
85 พระอธิการสวัสด์ิ  ธมฺมวิริโย ปา่ยางบอน ผือใหญ่ เจ้าอาวาส 1,800 3110598698

อ าเภอไพรบึง (เจ้าอาวาส)
86 พระอธิการโกสิทธิ-์มล สุวีโร พรานวนาราม ไพรบงึ เจ้าอาวาส 1,800  020134853389
อ าเภอยางชมุน้อย (เจ้าอาวาส)

87 พระอธิการทองพูล โชติโก ปา่ดินด า ล้ินฟ้า เจ้าอาวาส 1,800 6794622378
              อ าเภอภสูิงห์ (จอ.รจอ.,เลข.จอ.,จต. และ เลข.จต.)

88 พระครูโกศลสิกขกิจ วายาโม ไพรพัฒนา ไพรพัฒนา จอ.ภสิูงห์ 3,400 8610001652
89 พระมนตรี  นราธิโป ไพรพัฒนา ไพรพัฒนา เลข.จอ.ภสิูงห์ 2,200 8610206726
90 เจ้าอธิการพรชัย  จนทฺโก ไพรพัฒนา ไพรพัฒนา จต.ไพรพัฒนา 2,500 8610223094
91 พระชิณณวรรธน์ อนโีฆ ไพรพัฒนา ไพรพัฒนา เลข.จต.ไพรพัฒนา 1,200 6795719065

อ าเภอภสูิงห์ (ทั่วไป)
92 พระครูพิลาสกาญจนาคม อาริโย ปา่โคกชาติ ไพรพัฒนา จร.ชท. 2,500 8610012883
93 พระครูวัชรชยาภนินัท์  ชยาภนินโฺท ปา่พลาญเพชร ไพรพัฒนา จร.ชท. 2,500 3110598531

อ าเภอภสูิงห์ (เจ้าอาวาส)



ที่ ชือ่ - ฉายา วัด ต าบล ต าแหน่ง เดอืน ก.ค.65 เลขที่บัญช ีธ. หมายเหตุ
94 พระอธิการประจวบ จิรสีโล บา้นหนองเขียน หว้ยตามอญเจ้าอาวาส 1,800 8610030598
95 พระอธิการทศพล  กตปญฺุโญ ปา่ถ้ าสิงหคู่์ ไพรพัฒนา เจ้าอาวาส 1,800 3120497177
96 พระอธิการภยัทูน โชติโก ปา่บา้นตามอญ หว้ยตามอญเจ้าอาวาส 1,800 6612184590
97 พระอธิการประกอบ เมตฺติโก ถ้ าสระพงษ์ ปรือใหญ่ เจ้าอาวาส 1,800 8610519988
98 พระอธิการสุบน เขมนนทฺโก ปา่เกาะภเูชือก ดงรัก เจ้าอาวาส 1,800 3260052852

             อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ (จอ.,รจอ.,เลข.จอ.,จต. และ เลข.จต.)
99 พระครูสิริวินยัวัฒน์ สิริจนโฺท หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ จอ.เมืองศรีสะเกษ 3,800 3430254531
100 พระสรรพวิท เปมสีโล หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เลข.จอ.เมืองศรีสะเกษ2,200 3113221978
101 พระครูวิจิตรปญุญาภรัิต กตปญฺุโญ ปา่ศรัทธาธรรม โพธิ์ จอ.ขุนหาญ-โนนคูณ 3,400 3111590054
102 พระครูธรรมธรวรวุฒิ  จิตฺตญาโณ หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เลข.จอ.ขุนหาญ-โนนคูณ2,200  3120526185
103 พระครูอุดมสารวิมล ปคุโณ บา้นบก โพนข่า จต.โพนข่า 2,700  3430055199
104 พระสุข อินทฺปญฺโญ โพนข่า โพนข่า เลข.จต.โพนข่า 0 3113155770 ซ  า เม.ย.65

105 พระใบฎกีากิตติพัฒน์ กิตฺติปญฺโญ โพนข่า โพนข่า เลข.จต.เมืองใต้ 1,200 3113543436
106 พระพยุงศักด์ิ สุธมฺโม หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ เลข.จอ.เบญจลักษ์ 2,200 9820676525
107 พระมหากล้าณรงค์ เขมโก โพนข่า โพนข่า เลข.จอ.กันทรารมย์ 2,200 020082808393

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ (ทั่วไป)
108 พระครูบริหารธรรมรักขิต จิรธมฺโม หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ ผจล.ชพ. 3,400 3111590070
109 พระครูสุจิณวรธรรม สุจิณฺโณ หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ ผจล.ชพ. 3,400 3113141451
110 พระครูสิทธิญาณธาดา อภสิิทฺโธ หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ ผจล.ชท. 2,700 050951267009
111 พระครูพิพัฒนว์ินยัคุณ อภจิิตฺโต ปา่โนนทราย โพธิ์ จร.ชอ. 2,700 9814513695
112 พระครูวรธรรมคุณาธาร วรธมฺโม บา้นกุดโง้ง โพนข่า จร.ชท. 2,500  3430307589
113 พระครูเกษมธรรมมงคล เขมาราโม บา้นแดง จาน จร.ชท. 2,500 3110745607
114 พระครูพิศาลคุณากร จนทฺโชโต ปา่ค าบอน โพนข่า จร.ชท. 2,500 3431029884
115 พระครูถาวรธรรมาภวิัฒน์เขมจารี กุดโง้ง โพนข่า รจร. 1,800 3431017789
116 พระราชญาณโสภณ วิ เขมจารี หลวงสุมังคลารามเมืองใต้ ที่ปรึกษา จจ.ศก. 10,300 3110463458
อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ (เจ้าอาวาส)
117 พระอธิการนนัทบรุมย์  อาทโร โพนข่า โพนข่า เจ้าอาวาส 1,800 3430025524
118 พระอธิการถา ฐิตสีโล กุดโง้ง โพนข่า เจ้าอาวาส 1,800 3113529360
119 พระสมุหสุ์ข อินทฺปญฺโญ โพนข่า โพนข่า เจ้าอาวาส 1,800 3113155770

      อ าเภอยางชมุน้อย (เจ้าอาวาส)
120 พระอธิการอนศัุกด์ิ จนทฺปญฺโญ(ธ)จนทฺปญฺโญ ปา่ล้ินฟ้าพัฒนารามล้ินฟ้า เจ้าอาวาส 1,800 6617951905

      อ าเภอราษีไศล (จอ., รจอ., เลข.จอ., จต. และ เลข.จต.)
121 พระครูวิบลูปญัญาคม ปญฺญาคโม ปา่เวียงค า เมืองคง จต.ชท.เมืองคง 2,700 3110931516

      อ าเภอราษีไศล (ทั่วไป)
122 พระครูกิตติภทัรธรรม ปญฺญาโณ ปา่หนองซ าไฮ ด่าน จร.ชท. 2,500 3430248884

          อ าเภอราษีไศล  (เจ้าอาวาส)
123 พระอธิการปญัญา สีลสาโร ปา่บา้นบาก หนองอึ่ง เจ้าอาวาส 1,800 9848238166
124 พระอธิการอรุณศักด์ิ อภปิญฺโญ ปา่หนองสาลี ไผ่ เจ้าอาวาส 1,800 9800552766
125 พระอธิการสุพจน์ อธิปญฺโญ ศรีประชารังสรรค์ด่าน เจ้าอาวาส 1,800 6752023816
126 พระอธิการมนสั จิตฺตส วโร ปา่กอกแก้ว หนองอึ่ง เจ้าอาวาส 1,800 6603418592



ที่ ชือ่ - ฉายา วัด ต าบล ต าแหน่ง เดอืน ก.ค.65 เลขที่บัญช ีธ. หมายเหตุ
         อ าเภอวังหิน (เจ้าอาวาส)

127 พระอธิการวีระพงษ์ อธิจิตฺโต ปา่หนองไผ่ วังหนิ เจ้าอาวาส 1,800 3113086515
         อ าเภอศรีรัตนะ (เจ้าอาวาส)

128 พระอธิการเหลือ  ฐานรโต บา้นตาไทย ศรีโนนงาม เจ้าอาวาส 1,800  018392851382
129 พระครูโกสุมปทุมรักษ์ หนองบวั ศรีแก้ว เจ้าอาวาส 2,500 6613953261
130 พระอธิการสุวิช อคฺคธมฺโมอคฺคธมฺโม อุภยัคาม ศรีแก้ว เจ้าอาวาส 0 6616531031 มหานิกาย ซ  า

อ าเภอศิลาลาด  (ทั่วไป)
131 พระครูอรุณธรรมโสภณ รวิว โส ปา่ศิลาลาด กุง จร.ชท. 2,500  052670590836

          อ าเภอศิลาลาด  (เจ้าอาวาส)
132 พระอธิการอ านวย  กนตฺธมฺโม ปา่ศรีบวัทอง หนองบงัดงเจ้าอาวาส 1,800 9813405880

             อ าเภอห้วยทับทัน (จอ., รจอ., เลข.จอ. จต. และ เลข จต.)
133 พระครูวิเชียรรังสรรค์ จนทฺูปโม หนองสิมใหญ่ หว้ยทับทัน จอ.หว้ยทับทัน 3,400 3321175398
134 พระครูปญัญาธุราทร ยโสธโร บา้นหนองฮะ ปราสาท จต.ปราสาท 2,700 3320059734
135 พระมหาธนดิษฐ์ สมจิตฺโต ประชารังสรรค์ หว้ยทับทัน จต.หว้ยทับทัน 2,500  020018620879

อ าเภอห้วยทับทัน  (ทั่วไป)
136 พระครูสุวิมลสารธรรม อุปสโม ขะยูง ปราสาท จร.ชอ. 2,700 3321177110
137 พระครูปญัญาสุตวัฒน ์ ขนติฺปาโล ปา่ผักไหมนอ้ย ผักไหม จร.ชอ. 2,700 3321177056
138 พระครูวินติวินยัการ อนาลโย ปา่พงสิม จานแสนไชยจร.ชท. 2,500 3320118706

อ าเภอห้วยทับทัน (เจ้าอาวาส)
139 พระอธิการสนทิ สปญฺโญ ปา่หนองเมย เมืองหลวง เจ้าอาวาส 1,800 3320510770

              อ าเภออุทุมพรพิสัย (จอ.,รจอ., เลข.จอ., จต. และ เลข.จต.)
140 พระครูธรรมสารสาธิต  เตชธมฺโม ประชานมิิต ก าแพง จอ.อุทุมพรพิสัย 3,400 3321297558
141 พระครูอมรศัพท์ วีรธมฺโม ประชานมิิต ก าแพง เลข.จอ.อุทุมพรพิสัย-ราษีไศล2,200 3430228999
142 พระบญุกิจ อติตเปโม ประชานมิิต ก าแพง เลข.จอ.หว้ยทับทัน 2,200 3320528173
143 พระครูสิทธิญาณโสภณ อธิญฺชโย ประชานมิิต ก าแพง จต.ก าแพง 2,500 3321183730
144 พระวิชัย ฐิตธมฺโม ประชานมิิต ก าแพง เลข.จต.ก าแพง 1,200 3320557777
145 พระสุรศักด์ิ คุณสมฺปนโฺณประชานมิิต ก าแพง เลข.จต.ปราสาท 1,200 3320508768

                อ าเภออุทุมพรพิสัย (ทั่วไป)
146 พระครูสุนทรพัฒนกิจ สุมงฺคโล ปา่บา้นกลาง หวัช้าง จร.ชอ. 2,700 3320027069
147 พระครูวิจิตรวินยัคุณ ปภาโส ศรีมงคลรัตนารามโคกจาน จร.ชอ. 2,700 3321335565
148 พระครูวิชัยธรรมรักขิต ธมฺมรกฺขิโต ปา่พุทธนมิิต หนองหา้ง จร.ชท. 2,500 3320179578
149 พระครูวิรัตนส์มาจารย์ วิรตฺตโน ปา่เทพมงคลญาณส าโรง จร.ชท. 2,500 3113462568
อ าเภออุทุมพรพิสัย (เจ้าอาวาส)

150 พระอธิการถาวร กิตฺติญาโณ นานวน โคกหล่าม เจ้าอาวาส 1,800 3320409425
151 พระอธิการสมบรูณ์ ญาณวิโร บา้นกุง หวัช้าง เจ้าอาวาส 1,800 3320489755
152 พระอธิการบรรพ์  อนาลโย ปา่เทพนมิิต แขม เจ้าอาวาส 1,800 3320367803

รวมเงินทั งสิ น 347,300


