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1 พระครูปริยัติสารกิจ   (ธเนโส) 52/32 เอก 4 ม.6 จอมแจ้ง หนองกุงใหญ่ กระนวน 2552 08-7852-3355
2 พระครูสุตสุนทรธรรม (สุนฺทรเมธี) 44/24 เอก 4 พธ.บ. จอมแจ้ง หนองกุงใหญ่ กระนวน 2553 08-4877-0966
3 พระมหาสมศักด์ิ     จนฺทธมฺโม 43/18 เอก 3 ม.3 ศรีสว่าง หนองโก กระนวน 2552 08-7213-9150
4 พระครูสิริปริยัติพิมล  (พุทฺธสีโล) 76/34 เอก 6 พธ.บ. แจ้งสว่างนอก โนนสะอาด ชุมแพ 2552 08-6238-6191
5 (พระครูสุตปัญญาสาร) พระมหาปฐมภูมิ จังพล 49/28 เอก 3 ศษ.ม. บุญบาลประดิษฐ์ ชุมแพ ชุมแพ 2552 08-9413-9994
6 พระมหาวุฒิกรณ     ปทุมวโร 38/17 เอก 3 ค.ม. สระแก้ว ขัวเรียง ชุมแพ 2552 09-2524-2505
7 พระมหาพงษ์พัฒน์  จนฺทปชฺโชโต 31/11 เอก 6 พธ.บ. ชัยศรี วังชัย น  าพอง 2554 08-6636-9837
8 พระมหาสวาส        สุทธิญาโณ 48/26 เอก 6 ป.6 ชัยศรี วังชัย น  าพอง 2552 09-3363-4764
9 พระมหาส าราญ   จนฺทสาโร 48/12 เอก 4 ม.6 ชัยศรี วังชัย น  าพอง 2558 09-3093-9245

10 พระมหาอภิสิทธ์ิ   อภิวฑฺฒโน  20/1 เอก 4 ม.6 ชัยศรี วังชัย น  าพอง 2558 09-4262-4484
11 พระมหาทะเบียน       ธีรร สี 39/19 เอก 6 ศศ.ม. ศรีบุญเรือง ทรายมูล น  าพอง 2554 08-5741-1499
12 พระครูสิริปริยัตยาภิวัฒน์ (สัญฺญาโม) 54/34 เอก 5 พธ.บ สมศรี พังทุย น  าพอง 2552 08-4401-0254
13 พระมหาภานุพงษ์  ภานุร สี 27/7 เอก 4 พธ.ม. ชัยศรี วังชัย น  าพอง 2559 08-2113-0990
14 พระมหาวัชรพล  วิสุทฺโธ 28/8 เอก 5 ชัยศรี วังชัย น  าพอง 2560 09-8064-0319
15 พระมหาบุญส่ง  พุทฺธสโร 50/7 เอก 5 ม.6 ชัยศรี วังชัย น  าพอง 2561 06-1171-4560
16 พระมหาอาทิตย์      โอภาโส 39/19 เอก 9 วท.บ. จอมศรี บ้านลาน บ้านไผ่ 2554 08-4674-9855
17 พระมหาสมนึก       ชินว โส 65/25 เอก 4 ม.6 จันทร์ประสิทธ์ิ ในเมือง บ้านไผ่ 2552 08-7232-1880
18 พระมหาวิชิต          ธมฺมธโร 41/21 เอก 9 ศษ.บ. บูรพาราม บ้านฝาง บ้านฝาง 2552 08-7433-5602
19 พระมหาชัยชาญ สารธมฺโม(พระครูสุตสารานุกูล) 44/15 เอก 4 พธ.บ. จอมศรีมุนี หนองแวง พระยืน 2554 06-2893-5281
20 พระครูศรีชยานุวัตร   (ปุณณวณฺโณ) 50/29 เอก 6 ศษ.บ. ม่ิงเมืองพัฒนาราม ภูเวียง ภูเวียง 2534 08-1975-0959
21 พระครูสารพัฒนาทร  (วิสารโท) 64/43 เอก 4 พธ.บ. ม่ิงเมืองพัฒนาราม ภูเวียง ภูเวียง 2535 08-9619-5739
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22 พระมหาสมบุญ        เขมวีโร 45/21 เอก 6 พธ.บ. ม่ิงเมืองพัฒนาราม ภูเวียง ภูเวียง 2546 08-6238-2311
23 พระมหาปรีชา     อตฺตคุตฺโต 49/23 เอก 4 ป.ตรี สะอาด น่าข่า มัญจาคีรี 2549 08-8540-5192
24 พระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล(พระมหาดชานนท์ จิวฑฺฒโน)42/23 เอก 4 พธ.ม. กลาง ในเมือง เมือง 2554 08-1799-9363
25 พระมหาเฉลิม       เขมจารี 35/15 เอก 9 ป.6 ตาลเรียง พระลับ เมือง 2552 09-3101-9833
26 พระครูพิเศษสารคุณ  62/42 เอก 7 พธ.บ. ธาตุ พระอารามฯ ในเมือง เมือง 2553 08-5746-8154
27 พระมหานฤทธ์ิ       นริสฺสโร 34/14 เอก 6 พธ.บ. ธาตุ พระอารามฯ ในเมือง เมือง 2552 08-6710-7175
28 พระมหาวรวรรธน์      นภภูริสิริ 31-ธ.ค. เอก 5 พธ.ม. ธาตุ พระอารามฯ ในเมือง เมือง 2554 09-0581-1999
29 พระมหาวินัยธร          วินยธโร 52/30 เอก 7 ม.3 ธาตุ พระอารามฯ ในเมือง เมือง 2552 ลาออก
30 พระครูปริยัติสารสุนทร  (ติกฺขปญฺโญ) 78/58 เอก 16 ธาตุกุดกว้าง เมืองเก่า เมือง 2553 09-5669-8605
31 พระมหาเกรียงศักด์ิ  ธมฺมวิจาโร 80/25 เอก 5 ศศ.ม. โพธ์ิ ในเมือง เมือง 2553 08-9709-1860
32 พระครูสุตธรรมวิจารณ์(พระมหาสงกรานต์ ธมฺมทินฺโน)54/33 เอก 3 พธ.บ. วิจารณ์สว่างโศก ส าราญ เมือง 2552 08-1055-1833
33 พระมหาหาญชัย  ฐิตเมธิ  24/5 เอก 7 ม.6 วิจารณาราม บ้านค้อ เมือง 2554 09-9071-7461
34 พระครูปริยัติจันทสาร  จนฺทสโร 57/37 เอก 4 กศ.ม. ศรีนวล ในเมือง เมือง 2552 09-4298-8468
35 พระครูสุตกิจโกวิท     สมจิตโต 61 เอก 4 พธ.บ. ศรีนวล ในเมือง เมือง 2552 08-3416-8684
36 พระมหานวน  สญฺญโม 51/30 เอก 3 ศรีนวล ในเมือง เมือง 2556 08-6219-3949
37 พระมหาวิลเล่ียม    กนฺตสีโล 55/34 เอก 4 ศน.ม. แสงศรีนิยม ท่าพระ เมือง 2554 08-6646-2055
38 พระครูสุตธรรมรักขิต (รกฺขิตจิตฺโต) 45/24 เอก 4 พธ.ม. หนองแวงพระอารามฯในเมือง เมือง 2554 08-2861-1327
39 พระมหาสุนทร         สุนฺทโร 40/20 เอก 3 ป.ตรี หนองแวงพระอารามฯในเมือง เมือง 2550 08-3672-4167
40 มหานิรันดร์  อภิวฑฺฒโน 32/12 เอก 4 พธ.บ. กลาง ในเมือง เมือง 2559 09-5169-9459
41 พระมหาพิชิต  ธมฺมวิชิโต 42/15 เอก 6 พธ.บ. หนองแวงพระอารามฯในเมือง เมือง 2559 08-3426-6756
42 พระมหากิตติ  อารยธมฺโม 64/15 เอก 5 ม.6 ชนะชัย ท่าศาลา มัญจาคีรี 2559 08-3667-0928
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43 พระครูสิริปริยัติสุธี   (จนฺทนาโม) 55/34 เอก 5 พธ.บ. ป่านันทิกวัน บ้านกง หนองเรือ 2553 08-4270-6004
44 พระมหาพฤติกร    จิรภทฺโท 27/14 เอก 5 พธ.บ. โพธ์ิทอง กุดกว้าง หนองเรือ 2543 08-4980-5341
45 พระครูปริยัติรัตโนบล (สณฺหวาที) 44/23 เอก 4 พธ.บ. เข่ือนอุบลรัตน์ เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ 2554 08-7232-6689

       


