
น.ธ. ป.ธ. สามัญ วัด ต าบล อ าเภอ
1 พระมหาจรินทร์      จนฺทธมฺโม 52/29 เอก 3 ศน.บ. ประชาพัฒนาราม บ้านฝาง กระนวน 2551 08-6042-4152
2 พระมหาทูลทองใจ    อิสฺสโร 48/25 เอก 5 ป.6 มธุวัณโณวาส หนองกุงใหญ่ กระนวน 2551 09-9473-4085
3 พระวัชระ     วิสุทฺธิวิริโย 32/11 เอก  - พธ.บ. ศรีจันทร์ หนองโน กระนวน 2554 09-4365-2914
4 พระครูประโชติกิจจาทร(พระค าผัน วรธมฺโม) 50/25 เอก  - พธ.บ. ศรีสว่าง หนองโก กระนวน 2551 06-17867-7341
5 พระสมบูรณ์        ญาณวีโร 38/18 เอก พธ.บ. ทางพาด ค าม่วง เขาสวนกวาง 2551 09-5-06-2064
6 พระครูสิริสุตาลงกรณ์  (สุจิตฺโต) 50/30 เอก 5 ศษ.บ. มงคลศรีสวนกวาง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง 2551 09-8629-2259
7 พระปลัดอิงค์ฤทธ์ิ     อุตฺตโม 36/12 เอก  - ป.ตรี มรรคผดุงศรี ดงเมิองแอม เขาสวนกวาง 2554 09-0135-4383
8 พระครูพิทักษ์กิจจานุกูล (จิรสุโภ) 43/23 เอก  1-2 พธ.บ. ศิริพนปุญญาวาส ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง 2551 08-4792-3171
9 พระปลัดไพรฑูรย์  ปิยสีโล 35/10 เอก  1-2 รป.บ. ศิริพนปุญญาวาส ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง 2559 08-0594-2784

10 พระอธิการสุวรรณ   จิตฺตกาโร 48/24 เอก  1-2 พธ.บ. บึงแก้ว ชนบท ชนบท 2552 08-4103-6729
11 พระส าเนียง  อคฺคจิตฺโต 46/19 เอก  - พธ.บ สว่างโนนงาม หนองไผ่ ชุมแพ 2556 08-6639-7064
12 พระครูประดิษฐ์บุญธรรม(อิสฺสรธมฺโม) 46/27 เอก  1-2 พธ.บ. บุญบาลประดิษฐ์ ชุมแพ ชุมแพ 2551 08-9863-5826
13 พระครูจารุวรรณสาร จารุวณฺโณ 63/37 เอก  - พ.ม. โพธ์ิธาตุ ชุมแพ ชุมแพ 2551 08-2741-3976
14 พระครูศรีภัทราภิรักษ์  (ชินทตฺโต) 37/17 เอก 6 พธ.บ. ชัยศรี วังชัย น  าพอง 2551 08-7856-0644
15 พระมหายุทธศักด์ิ ยุตฺตธมฺโม 35/8 เอก 5 ปวส. ชัยศรี วังชัย น  าพอง 2557 08-5699-5146
16 พระครูปริยัติสารการ  (จตฺตมโล) 52/32 เอก 4 PHD ท่าน  าพอง น  าพอง น  าพอง 2551 08-9944-7634
17 พระครูรัตนสารธรรม    (ถาวโร) 69/48 เอก  - พธ.บ. สระแก้ว สะอาด น  าพอง 2551 06-1039-3798
18 พระมหาพรรณศักด์ิ       อชิโต 41/21 เอก 4 พธ.บ. หนองกุง หนองกุง น  าพอง 2551 08-8319-1554
19 พระมหาเฉลิมชัย  กิตฺติสาโร 45/10 เอก 5 ม.6 ชัยศรี วังชัย น  าพอง 2558 09-3326-4253
20 พระมหาณวัฒน์   กตฺปุญโญ 29/9 เอก 5 ม.6 ชัยศรี วังชัย น  าพอง 2558 09-5261-0492
21 พระมหาโกมล  คุณากโร 31/11  เอก 3 ม.6 ชัยศรี วังชัย น  าพอง 2559 08-8734-5806
22 พระพุฒธา  อธิปญฺโญญฺ 42/16 เอก  - ปวส. มหาปราสาทภิรตาราม โนนแดง โนนศิลา 2562 09-3439-0119
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23 พระครูปริยัติประสิทธิคุณ (สุรเมธี) 48/22 เอก 4 ม.6 จันทรประสิทธ์ิ ในเมือง บ้านไผ่ 2551
24 พระมหาศรีรวย    ญาณวุฑฺโฒ 48/28 เอก 7 ศน.บ. จันทรประสิทธ์ิ ในเมือง บ้านไผ่ 2551 08-8026-5812
25 พระครูประสิทธิกิตติญาณ(กิตฺติญาโณ) 46/19 เอก  1-2 ป.ตรี จันทร์ประสิทธ์ิ ในเมือง บ้านไผ่ 2551 06-1134-5948
26 พระครูประดิษฐ์โพธิธรรม (อาจาโร) 51/31 เอก  1-2 พธ.บ. โพธ์ิศิริโสภณ หัวหนอง บ้านไผ่ 2551 08-1049-9370
27 พระครูเวฬุพัฒนาทร  สุพฺพโต 40/17 เอก  -  ป.ตรี ดุสิตาราม ป่าปอ บ้านไผ่ 2561 08-7946-1315
28 พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์ (จนฺทร สี) 44/23 เอก  - พธ.บ. เกาะแก้ว หนองบัว บ้านฝาง 2551 08-7859-7989
29 พระครูสุทธิสีลาภวัฒน์(พระศักด์ินรินทร์  ปิยสีโล) 34/15 37/17 เอก พธ.บ. เกาะแก้ว บ้านฝาง บ้านฝาง 2551 08-0407-5392
30 พระครูกิตติวราภินันท์ (อภินนฺโท) 46/24 เอก  - พธ.บ. โพลเลา บ้านเหล่า บ้านฝาง 2551 08-7235-3936
31 พระชูศักด์ิ   โชติโก 41/11 เอก  พธ.บ. เกาะแก้ว หนองบัว บ้านฝาง 2557 08-4428-2961
32 พระครูวิริยะคุณสาร (วิริโย) 56/32 เอก  1-2 พธ.บ. พิมลธรรมาราม โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด 2551 08-7635-5851
33 พระปลัดอุทิศ  กตตสาโร 48/12 เอก ป.ตรี โชติการาม วังม่วง เปือยน้อย 2560 06-2573-0582
34 พระประเสริฐ  รณฺญชโย 59/26 เอก  - พธ.บ. บริบูรณ์ พระบุ พระยืน 2557 08-9284-0563
35 พระสมุห์ทองล้วน    สิริจนฺโท 63/34 เอก  - ศศ.ม. ศรีพิมล บ้านโต้น พระยืน 2551 08-1320-8898
36 พระวิทยา  ปริปุณฺโณ 30-ต.ค. เอก 4 สมสะอาด พระยืน พระยืน 2556 09-6678-1567
37 พระครูสิริธรรมประภัศร์ (ปภสฺสโร) 82/27 เอก 5 ป.4 ชุมพลบุรี เมืองพล พล 2551 08-7216-9396
38 พระมหานิคม        สิริธมฺโม 66/14 เอก 4 พธ.บ. ม่ิงเมืองพลาราม เมืองพล พล 2551 06-3462-8960
39 พระครูอโศกสุธรรมวงศ์ (อคฺคว โส) 48/26 เอก  - ศน.บ. อโสการาม โสกนกเต็น พล 2551 08-6233-0466
40 พระอธิการชาตรี  ชาคโร 42/12 เอก  1-2 ม.6 สุภนิมิต โสกนกเต็น พล 2559 08-0009-7909
41 พระครูเกษมธรรมสุนทร(เขมธมฺโม) 51/31 เอก  1-2 ป.ตรี ถ  าเทพนิมิต วังสวาป ภูผาม่าน 2551 08-6124-6542
42 พระครูอนุกูลสารธรรม (ถิรธมฺโม) 61/39 เอก 4 พธ.บ. โพธ์ิกลาง กุดเค้า มัญจาคีรี 2551 08-9862-2406
43 พระมหาเดชอุดม  อุตฺตมจารี 45/24 เอก 7 พธ.บ. เทพปูรณาราม ท่าพระ เมือง 2556 09-3191-9642
44 พระมหาอธิวัฒน์  ภทฺรกวี 26/6 เอก 5 ม.6 ธาตุ พระอารามหลวง ในเมือง เมือง 2557 08-6864-4467
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45 พระมหาธงชัย          วิลาสินี 31/11 เอก 4 พธ.บ. ธาตุ พระอารามหลวง ในเมือง เมือง 2551 06-5398-9928
46 พระมหารังสรรค์       ธมฺมรโส 51/31 เอก 4 พธ.ม. โพธ์ิโนนทัน ในเมือง เมือง 2551 08-4428-3527
47 พระใบฎีกาสมปอง  ธมฺมปาโล 54/33 เอก  - มศ.3 ราษฎร์สังขรณ์ สาวะถี เมือง 2551 08-4887-3377
48 พระปลัดเล็ก          อานนฺโท 40/19 เอก  1-2 ศษ.ม. ศรีนวล ในเมือง เมือง 2551 08-4600-5966
49 พระมหากนก      กิตติวุฑฺโฒ 44/24 เอก 4 พธ.บ. ศรีนวล ในเมือง เมือง 2551 08-1661-5472
50 พระมหาปกรณ์    โชติปญฺโญ 48/22 เอก 4 ป.โท ศรีนวล ในเมือง เมือง 2554 08-1422-6956
51 พระครูสุวรรณสราภิวัฒน์ (อนาลโย) 55/34 เอก  - พธ.บ. สระทอง บ้านเป็ด เมือง 2551 08-1739-4488
52 พระมหารุ่งชัย  ยสินฺธโร 36/11 เอก 3 ป.ตรี ธาตุ พระอารามหลวง ในเมือง เมืองขอนแก่น 2560 09-5669-5407
53 พระครูปทุมสิทธิคุณ (เมตฺเตยฺโย) 51/28 เอก  - พธ.บ. ศรีประทุม เขาน้อย เวียงเก่า 2551 08-3029-6808
54 เจ้าอธิการบุญรอด  ฐานวโร 45/24 เอก  - ป.เอก หนองนาค า เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า 2559 08-3232-5340
55 พระอธิการชาญชัย  ผาสุโก 38/11 เอก  - ปวส. นาโหล่ง เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า 2562 08-23062696
56 พระครูสถิตธรรมวรคุณ (ถิรญาโณ) 55/34 เอก  - พธ.บ. ทรงศิลา ท่านางแนว แวงน้อย 2551 08-3145-2273
57 พระมหาประจักษ์  ปิยทสฺสี 44/22 เอก 4 ป.โท เทวราช แวงน้อย แวงน้อย 2560 08-5207-5508
58 พระมหาพฤหัสบ์  ปยิญาวโร 43/22 เอก 3 ป.โท สระเกษ แวงใหญ่ แวงใหญ่ 2558 08-2123-3323
59 พระครูประสิทธ์ิธรรมานุกูล(ฐิตญาโณ) 40/20 เอก  - พธ.บ. ประสิทธ์ิธรรมสาร โนนสะอาด หนองเรือ 2551 08-1047-7852
60 พระมหาโกศล     จิตฺตปญฺโญ          48/21 เอก 3 พธ.บ. โพธ์ิทอง บ้านกง หนองเรือ 2551 08-9416-4622
61 พระครูปริยัติสารวิมล (ภทฺทรเมธี) 53/32 เอก 4 พธ.บ. นิเวศน์วิทยาราม หนองสองห้อง หนองสองห้อง 2551 08-1369-4490
62 พระครูอดุลสารกิจ (อรุณญฺญาโณ) 51/30 เอก  - ม.3 นิเวศน์วิทยาราม หนองสองห้อง หนองสองห้อง 2551 08-6236-7011
63 (พระปลัดสงัด อคฺคจิตโต) พระครูสันติสารคุณ 40/17 เอก  - บธ.บ. สุทธาวาส ดงเค็ง หนองสองห้อง 2551 09-8124-3949
64 พระครูกันตธรรมสาร (กนฺตธมฺโม) 48/26 เอก  - พธ.บ. อัมพวัน โนนธาตุ หนองสองห้อง 2551 09-3060-8391
65 พระครูขันติยานุกิจโกศล ขนฺติโก 40/20 เอก  - ป.ตรี นิเวศน์วิทยาราม หนองสองห้อง หนองสองห้อง 2561 08-5648-6405
66 พระครูสิริปริยัตวรากร (ธมฺมจารี) 47/27 เอก 5 พธ.บ. เข่ือนอุบลรัตน์ เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ 2551 08-0757-5090
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67 พระครูโพธิจันทสาร  (จนฺทสาโร) 78/54 เอก  - ป.4 โพธ์ิศรี โคกสูง อุบลรัตน์ 2551 08-0757-5096
68 พระมหาธีรยุทธ  ธีรภทฺโท 50/17 เอก 7 พธ.บ. เข่ือนอุบลรัตน์ เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ 2557 08-1439-6329
69 พระทวีศักด์ิ  ฐิตมโน 43/9  เอก  1-2  พธ.บ. โพธ์ิศรีส าราญ ศรีสุขส าราญ อุบลรัตน์ 2559 09-3341-5192


