
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๘,๐๔๔ คน ขาดสอบ ๒,๙๕๐ คน คงสอบ ๕,๐๙๔ คน สอบได้ ๔,๓๐๘ คน สอบตก ๗๘๖ คน (๘๔.๕๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงชลธิชา ตุลากาล

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายศิวภพ ทิพดารา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายอภิวัฒน์ ไทยกูล

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายลัทธพล ตาทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายพีระพงษ์ วันชัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงภัณฑิรา หงษ์แสน

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงทิดาภรณ์ โพธิแก้ว

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงณิรตา โสพลสุข

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายวรนน มีชัย

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายสรจักร สายเนตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงวิยะดา จูมจี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายอภิรักษ์ พุทธขันธ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงกัลยกร วิลัยศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายภัทรพงษ์ เหล่าจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงสุกัญญา สุขนิล

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงรัตนภรณ์ ผลอินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงอมลวัทน์ สายเนตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๑๘ เด็กหญิงเยาวลักาษณ์
เถารินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงสุภาพร อารักษ์สัมพันธ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงพรพิมล ชะวัยเกตุ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงนฤมล เสาะแสวง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

กุดนำกิน กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายโกมินทร์ บุญประกอบ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายจิรเมธ โชคคูณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายเจษฏา สุวะเพชร

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ภูหลักด่าน

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายธีรพงษ์ พลยง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายวิทวัส เมืองปาก

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายศิริวัฒน์ พรมวัน

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายสรวิทย์ แก้วลาย

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายอดิศร ตุลาการ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายกฤษฏา คณะพรม

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ผายพิมพ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายคุณานนท์ คุณารักษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายจักรกฤษ ชินปา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายเจษฏา ดวงมณีย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายชัยภัทร สาระสิงห์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายชาคริต วัดแพนลำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายธารณรงค์ ทองวงค์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายธีรภัทร บุญสิงห์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๔๐ เด็กชายปกรณ์เกียรติ ทวีโคตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายสันติภาพ อุนาภาค

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

มีชัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

แก้วมณี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายอนุชา กะตะกิต

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายกฤตเมธ พิลาทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายณัฐพล สุวรรณวงศ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายทศพล สุเกษ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายประติธาน คำวาลี

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายพลพัฒน์ สีงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายสุรเกียรติ ชมภูเขา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายอนุชิต อุนภาค

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายจักริน โคระดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายนพรัตน์ มาตรรัศมี

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายนิรันดร มีแสง

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายพงศธร หงษ์ศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายภราดร แท่นทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายฤทธิชัย โยริพันธ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายวัฒนา พิลา

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายศักดิพล

์

โสดาภักดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายสราวุธ อ่อนตา

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายสุขสันต์ สีงาม

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายสุเมธ สีพรม

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายเอกรินทร์ วันทะนา

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

โพธิเกตุ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงณัฐพร ปตถาพันธ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงธิดามาศ มาลาวัน

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงนิภาพร ตาทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงปนัดดา อุนาภาค

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงประภาศรี ปานุเวช

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงผกามาศ คำหล้า

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงพรกมล ถูรวรรณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงพรศุภางค์ ทีดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ นนิมิตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงภัทรนันท์ ไกยนารถ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงวนิดา เทพศรีหา

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ นนทพรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงสุจิตรา พิลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงสุนันธา พร้อมทรัพย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงณัฐธิดา วาจาดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุจันร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงรจนา ดวงดี

๒๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงสิริรวรรณ สายเนตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงสุธิชา สิทธิ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงอินทนา ขันอ่อน

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงกฐมพร พละเดช

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงจิรวรรณ์ ขันงาม

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงชฏาภรณ์ อุนาภาค

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงชยานันต์ หงษ์พันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงนิรัชพร สีงาม

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ พัดใหม่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงสุพัตร บุญมา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วิลัยศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงอรทัย ยวะโนภาส

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ สายโยรักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓ / ๑๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงชฏาพร นามดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงชลธิชา พิลาทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงวันยุดา เจริญรัตน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงศิริมนต์ หงษ์แสน

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงสุภาพร แสงแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงอัญธิกา วงษ์ศรีแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงโสภิตา จันรอด

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงไอญดา จันทิม

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงอาริสา เศรษฐกิจ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงณัฐพร บุญมาก

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงพชรพรรณ การะมาตร

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงณัฐฑริกา มะปะโพธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงจิดาภา ชนะพาล

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายทศพร นามบุดดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงพรนัชชา มาระครอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงปยะณัฐ ราชบัณดิษฐ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กชายพันชกร มาระครอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงธนัชช ได้พึง

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายณัฐวัตร ภูหลักด่าน

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๑๔
เด็กชายณัฐพงษ์ ได้ผึง

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กชายรพีพัฒน์ รัตนศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กชายสุรชัช จำปศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงอภัสรา นราไชย

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายวีระชิต สิมุฒิ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายภาติยะ รสผักแว่น

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงธนัษชา มะโนรัตน์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงชุติมา เดชา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงขวัญใจ ไชยมหา

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงณัชชา จันทรินร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงพรนภา คุณทาการ

๓๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงธีรารัตน์ สันตวงศ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงปกษิณา ถามะพันธ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงวรดา จันทะนัด

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงจันนิกา ปกโคทานัง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายเกรียรติศักดิ

์

บุญกลม
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายธีระวัฒน์ ฉิงสิน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายพรชัย ทูมชาติ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายวรากร เทพารักษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ บุญสา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงเกวลิน โพธิพันธ์

๒๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงนนทินี หอมใจ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายสุภัทท์ อ่างแก้ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงจาพร พร้อมทรัพย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายเอกมงคล วีระศักดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงพรชนัน สุวะไกร

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายอังกูล สุวไกร

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายทักษ์ จุลทะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายชายชัย สุขเกษม

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงสุภานิช เดชา

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงแววดาว จันทะนัด

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงสุกัญญา พุทโสม

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงรุ่งนภา มีทองแสน

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงนำฝน บุญยะมูล

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงนรินญา ทองเสริม

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงพรวิมล เดชา

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงบุษกร เจริญรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงอธิตยา คุณการ

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงภัทราพร มีชัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงปนัดดา โพนสิม

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงจุฑามาศ อรกุล

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายเกรียงไกร เดชา

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายเดวิช ทองปญญา

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๕๗
เด็กชายชาญชัย สีโคว์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายวโรดม โต๊ะโช๊ะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายกฤตพล คงทน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายพีรภัทร อำคา

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายสุทธินันท์ บุตรวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญเสริม

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญรักชาติ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายกฤษฎาพร วงศ์จันทา

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕ / ๑๒๔

้
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อจ ๔๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายกฤษณะ มงคลมาตย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ พลอาษา

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายบารมี อยู่มัน

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายพีรพัฒน์ นามศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายภูริทัต บุญจอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายศิรสิทธิ

์

โมงห้างว้า
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายหัสธชัยเกริก สุระสิทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กชายพงศกร เข็มแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายสุทธิพร มรดก

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายณัฐพล พันธ์เจริญ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึง

้

เชือกนอก  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงรุจิรา กานานนท์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึง

้

เชือกนอก  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงธิดา ศรีนอร์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึง

้

เชือกนอก  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๗๗
นางสาวสายฝน วงษ์นิล

๑๗/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๗๘
นายพงษ์ศักดิ

์

ไชยพรม
๒๓/๐๔/๒๕๓๘

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๗๙
นางสาวสุนันทา มีธรรม

๒๗/๐๘/๒๕๓๘

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๘๐
นางสาวสุกัญญา จรูญกูล

๒๐/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๘๑
นางสาวธัญญลักษณ์ เวฬุวนารักษ์

๒๔/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๘๒
นางสาวสุวรรณี ศรีงาม

๒๗/๐๑/๒๕๓๘

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๘๓
นายศุภชัย สันตะวงศ์

๑๔/๑๐/๒๕๓๘

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๘๔
นายปฎิญาณ ทาตาสุข

๒๐/๐๑/๒๕๓๘

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๘๕
นายณัฐพล กาวิละ

๒๓/๐๓/๒๕๓๘

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายอนุพนธ์ จารุวงศ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ ครองบุญ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงอรนุช บุญท้าว

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงอริสา สายทองสุข

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายอลงกรณ์ บรรดาศักดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

เกือทาน

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ สายสมุทร

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เจริญบุญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงปรียา ราชเจริญ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงสุทธิดา หินผา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงพรพรรณา ครุธอินทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงดวงพร ใจอ่อน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายจักรกริช อ่อนนิม

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายสุทธิเดช โนนยะโส

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖ / ๑๒๔

้
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อจ ๔๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายภูธิวัฒน์ สุภิวงศ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายวัชรพล วงศ์คำจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายสิทธิพล จันทร์มณี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายสรศักดิ

์

แจ่มศักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายสุริยะ เวชกามา

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายธีรภัทร สิงห์ภา

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายจักรี เดชา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายจิรภัทร พลอาษา

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายทินภัทร นรมาตย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายนที ทำนา

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายภัทรเมธ คงเมือง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายสุรยุทธ ชัยมาตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ อรอรรถ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายภานุกร โนนราชา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายเจริญ กลบกลาง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กชายพนมกร เขตขันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงธีริศรา มงคลมาตย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงเสาวพร เอือแท้

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงดวงทิพย์ พุทธบาล

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ ชาตาสุข

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงธุวานันท์ คำแหล่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงสุรัสวดี โสภารัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงบุลภรณ์ พลชัย

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงศุภัชญา บุญข่าย

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงดวงมณี จันทะผล

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงคนุตา ธงชัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายไชยวัฒน์ สุวรรณสาร

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายณัฐพงศ์ ทองน้อย

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงภวิภา สุขส่ง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายอนุชิต ระภาเพศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ หนองแห่  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงกนิษฐา สุวะไกร

๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายกฤษณะ นนสุวรรณ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ไชยสาร

๒๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงชวัลรัตน์ นามบุดดี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ธุระบุญ

๒๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ รักษา

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ วาหะรัมย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงถานิกา ถามะพันธ์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงทินารมภ์ ไกรรัตน์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายพนมรุ่ง พลศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงพรชิตา สุทธิกาญจน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายพัทธพล บุตรสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายภานุวัตน์ โกมล

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายยิงศักดิ

่ ์

สีวะกูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายรพีภัทร สายวาศ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายระพีพัฒน์ พลเดช

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายรัฐศาตร์ แถวทัศ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงศิรินภา สุระเกษ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงศิริยากร โสบุญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายศิริราชย์ อาริจิตร

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายสิทธิพงศ์ บุญมูล

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กชายเกริกพล ธรรมคันธี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายเพชร วิเชียรศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ธรรมวงค์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงเรณุกา พระศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงทิพย์สุดา คุ้มประดิษฐ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงประภัสสร สีล้วน

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงชนัญชิดา น้อยทะรงค์ ๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงชลลดา เซาะแสวง ๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กชายฐิติพงศ์ สุทัศ ๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงบุญยานุช สารทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงปริยาภัทร สู่สุข

๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายพงศธร กุลบุตร

๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายพงศ์วณิช กิจช่วย

๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายพรชัย ึคูณศรี ๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๖๕ เด็กหญิงพรรณนาราย
สุวรรณวิชิต

๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญลำ

๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงพัชราภา บุญลำ

๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายพันกร นันทจันทร์

๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายภูริภัทร สิงหาวงค์

๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายวีระพงษ์ วงษ์สามารถ ๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายวุฒิชัย จันทองคำ

๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสนวงศ์

๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงชริสรา บุญวาส

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๗๔ เด็กชายประพันธ์พงษ์
แสนณรงค์

๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายรชต พรมทา

๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายอดิสรณ์ กัลยาฮุด

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงฉัตรดา พุทธพันธุ ๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงวารุณี วงษ์สามารถ ๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงกรรณิกร แนบชิด

๓๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หมูแพง
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายชัชชัย พันธ์สาย

๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายชินกฤษณ์ ตาทิพย์ ๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายณัฐพงษ์ เมืองคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายดุสิต สายสมุทร ๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๘๕
เด็กชายต้นกล้า บุดดาวงค์ ๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายธนพัฒน์ นันทะวงศ์

๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายธนวัฒน์ ยังยืน

่

๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงธัญสุดา เทียงธรรม

่

๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๘๙
เด็กชายธีระวัฒน์ พุ่มจันทร์ ๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายนันทวัฒน์ สมพร

๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายนาวา แผนพนา

๑๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กชายพิษณุ หนูมา

๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ธานะบัตร ๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงวรัญญา เข็มสุข

๒๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายวัชระ การุณพันธ์ ๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กชายศรายุทธ พรมสุข

๒๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงอวัศฎา พรหมทา

๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๙๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อุ่นจิตร ๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายเอกสิทธิ

์

เข็มสุข
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายกิติพันธ์ เพ็งเวียง ๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายธนากรณ์ ศิริเมือง ๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายธีรภัทร์ จันดาวงศ์

๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายบรเพชร สมคะเน

๒๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายสารวัตร โพธิพล

์

๒๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙ / ๑๒๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา ศิลชัยศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงจันทร์ธิมา ทานุมา

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงฉันทพิชญา สุภาวงค์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายณัฐกานต์ หวังสุข

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายดุษฏี สารียา

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายนัทนันธ์ เชิดช่วย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายปรินทร ลุนพงษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายปรีชา สีหานาม

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงปวีณา ทวีพันธ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทองอ้น

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายภาคิน คำคูณ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๑๖
เด็กชายยืนยง โมรีพันธ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายวงศกร อ่อนชาติ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงวรินธร เวชพรม

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายวิมล กินรีวงศ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายวีรภัทร กินรีวงศ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายวีระยุทธ์ จันทร์ศิริ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงศดานันท์ อรัญเพิม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงสิลินญา ทันจิต

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงสุภัชชา คำคูณ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กชายอนาวิล จันทชิต

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กรึมพิมาย
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายแอนดริว เหมือนเขียน

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายถิรวุฒิ วงศ์แก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายธีระภัทร พอกพูน

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายภูมิรัตน์ ทัศบุตร

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายวีรภาพ รุจิตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงศิริวรรณ ชิตะวงค์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงพรณิภา จันทร์งาม

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงทิพรัตน์ พันดวง

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงนิภาพร อุทัยศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กชายพรพิทักษ์ สายเจียง

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายศรัณยู อนุอัน

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายศิวัฒน์ วรรณพัฒน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายพงศพัศ มาพงษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายพิสิษฐ์ ฮวดพรม

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายกฤษณะ เทียงธรรม

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจาน สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายพรมงคล แสงเพชร

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจาน สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงรัตติยา วงษ์คำชาว

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจาน สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายเลิศอุดม ผางพันธ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจาน สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงโสธริญา มุมอภัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจาน สระเกษ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงพัชรี เนตรวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญจอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงสุธาสินี ศรีงาม

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงจีรพง ภูกองชนะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายเจษฏา นมต์คง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กชายศรัญู ประทุมทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กชายกุลพิธาน์ จันทร์แดง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายอภิชัย พันธเสน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายศราวุฒิ พิมพ์สัน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กชายทวีศักดิ

์

เรืองธรรม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายมันทนา ไชโยธา

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายเดชาวัต นามเจริญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายธนวันต์ มีทองแสน

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กชายวรทัต ไชโยธา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายวรวิช ก้อนทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายสงกรานต์ โสภาภาค

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายสิทธิษร ไชโยธา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กชายเสฏฐวุฒิ แสงทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงมีนา ประสมศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงวริสรา ศรีคุณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงณัชชา ปญญารัตน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงณัฐธิดา สายบุญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงพรรณิดา บุญใบ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงวิรดา ศรีบุญเรือง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายวีรพล เทียมโพธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กชายมนต์ธร โพธิขาว

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงณภัทร อุปกา

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร ถัมกำเนิด

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เคลือดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๑ / ๑๒๔
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อจ ๔๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงกฤตพร ธุรกิจ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงกัญญาณี ปองเพชร

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงณิชาฏา ปองปก

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงณัฐฑริกา มาสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงธนพร แพงคูณ

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงนิชนันท์ แสนสมัคร

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงธิดาพร สายสิน

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงปนัดดา เนินทราย

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงปทมา ดวงโสภา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงปณิตา อาสาศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงภัณฑิรา โล่ห์คำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงวริศรา ชินภา

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงญานิศา มาลัยลอย

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายธนวัฒน์ หาวัง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงอรปรียา อรศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายภูวดล ขันธหัด

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายธนโชติ แคนสีลา

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายทวีชัย หงษ์สา

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายอภิชาต แคนสีลา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๙๔
เด็กชายปฏิวัติ ยุทธไชโย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงธนาภภน์ แก้วสะอาด

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงดารินทร์ ทองเจียว

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ สีมาชัย

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงศุภภรณ์ ดอกนมกลาง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงฉันทพิชญา ขวัญทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงพัชราภร สุขจิตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงอุรัสยา มีศรี

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงกิงการณ์

่

เสนารินทร์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงอินทิรา สวัสดิวารี

์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงขนิษฐา พลสมบัติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๐๕
นางสาวชลิดา วงษ์สา

๑๘/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายจักรพรรดิ แคนมา

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายณัฐชัย สุตภักดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายเตวิชญ์ วิชาพล

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายธนภัทร สมเมือง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๒ / ๑๒๔

้
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อจ ๔๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายธีระพงษ์ ศาลารมย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายธีระพงษ์ ธรรมชาติ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายภูดิศ คุ่กะสังฆ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๑๓
เด็กชายวีระวัฒน์ สมรรถพงษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กชายนรทิป สุขวิเศษ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงจิตรพัตรา สมเผ่า

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงพิมพกานต์ อรศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันดาวงศ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงอภิสุตา บุณรำไพ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายศักดิดา

์

วรรณพัฒน์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ นีระวงษ์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงวิชรารักษ์ พรมพิลา

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงคณภรณ์ จงใจ

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงวงมณี สุขสิมมา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงปนิดา กอทอง

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา บุญสุภาพ

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงพรรัมภา กิงแก้ว

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายอดิศร มีทองแสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายวีระศักดิ

์

เสือสา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงปภาวี ปฏิวรณ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงธันยพร กาเผือก

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายชิติพัทธ์ ดวงโสภา

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายภูมิ ก้อนพร

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๓๓
เด็กชายวุฒิพงษ์ จันทร์จำปา

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ ศรีวงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงเกศกนก ลาภสาร

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงณัฐนิชา ผิวแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายกิติพงศ์ รืนเริง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายวุฒิชัย วันทาพงษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายธีรภัทร สอนพงษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายนัฐวุฒิ แก้วศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

มุทาพร
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงปาริฉัตร โหงคำจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงนิตยา บรรจง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายเอกปวีณ์ มันคง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๓ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงสุทธิดา นำภา

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายธนัชพร แสนโท

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายอภิรักษ์ แก้วศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายพุฒิพงษ์ แก้วผาลัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงยุภาพร อินลี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงกิตติมา วรลี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงอรวรรณ มุทาพร

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงสุนิษา มุทาพร

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงพรสุดา มุทาพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงนภัสสร ปาตะศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายธีรภัทร รุ่งเรือง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายจตุพงษ์ พลประถม

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงอรทัย ปาตะศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๕๘
นางสาวพัชรี คำภา

๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๕๙
นางสาววิภาวรรณ ลาภสาร

๑๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๖๐
นางสาวสุนิษา ทำนุ

๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๖๑
นางสาวธิภาพร งามสุข

๑๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๖๒
นางสาวสิริวิมล สีลาย

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๖๓
นางสาวดรุณี คำภา

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๖๔
นางสาวพิมรดา รัตนา

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๖๕
นางสาวจฑารัตน์ ทีชูมา

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๖๖
นางสาวรัตนา มุทาพร

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๖๗
นางสาวจิดาภา ทองเพ็ญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๖๘
นางสาวชลธิฌา มุทาพร

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๖๙
นางสาวนำฝน ทองวรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๗๐
นางสาวพรรษชล ศรีบรูณ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๗๑
นายทีปกร ยอดแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๗๒
นางสาววรรณภา มุทารพร

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๗๓
นางสาวสุภาวรรณ กินรีวงศ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๗๔
นางสาวชมัยพร โพธิรักษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๗๕
นางสาวธัญญรัตน์ หาดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๗๖
นางสาวจุฑามาศ พร้อมสุข

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๗๗
นางสาวรัตนา บุบผา

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๗๘
นางสาววิภาดา มุทาพร

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๗๙
นายชไชยวัฒน์ วรรณโสภา

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๔ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๔๘๐
นายธีระวัฒน์ มาเหลา

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๘๑
นายอภิชิต เบ้าสุวรรณ

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๘๒
นายธีระพงษ์ เทนคำเนาร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๘๓
นายจุลดิส มุขไชยา

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๘๔
นายศุภชัย บุญเกือ

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๘๕
นางสาวรัตนาวดี กากแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๘๖
นางสาวรัชนีกร สีดา

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๘๗
นายศิริวัช ต้นโพธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๘๘
นายณัฐพล ลาภรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๘๙
นางสาวชัญรชาภัช พรมโสภา

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๙๐
นางสาวสุดารัตน์ หวังผล

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๙๑
นางสาวกวินนา ชัยวงศ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๙๒
นางสาวพัชราพร ถูกธรรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๙๓
นางสาวดารารัตน์ ยศกลาง

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงสิรินยา มุทาพร

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงภัสราภรณ์ สองศรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๙๖
นางสาวแจ่มนภา แสนโท

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๙๗
นางสาวนันทิยา สลอดสุข

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๙๘
นางสาวเสาวลักษณ์ โสชัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๔๙๙
นางสาววรรณิศา ปอมหิน

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๐๐
นางสาวกฤษฎาพร ธรรมสอน

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๐๑
นางสาวกาญจนา ราศี

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๐๒
นางสาวจิรารัตน์ พันเจริญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๐๓
นางสาวหยาดพิรุฬ บุญยงค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๐๔
นางสาวชุติมา วรรณพัฒน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๐๕
นายธนภัทร สาตาละ

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๐๖
นายจตุพงษ์ แสนเริง

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๐๗
นายพิสิทธิ

์

ศิลาแสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๐๘
นายศรีรัตน์ โล่ห์คำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๐๙
นายชัยสวัสดิ

์

โสระเวช
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๑๐
นายพงศกร อกอุ่น

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๑๑
นายพิพัฒน์ ประเสริฐ

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๑๒
นายเอกพล หมิงทอง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๑๓
นายศิริพงษ์ กานุสนธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๑๔
นางสาวอุไรวรรณ วิริยะภาพ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๕ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๕๑๕
นายพัสทรพงศ์ โพธารินทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๑๖
นางสาวนภาพร บุญทา

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๑๗
นางสาวกัญญาวีร์ ดวงมณีย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๑๘
นายธนกร สอนพงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ปรืงทอง

๓๑/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงเณลีน่า ลาถสาร

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงสุกัญญา ลุสมบัติ

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายภูมนา มุทาพร

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายสิทธิพงษ์ กอแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๒๔
นางสาวอรพินท์ พุดแดง

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๒๕
นางสาวชนัญกร แก้วบุญเรือง

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๒๖
นางสาวฐาปนี ฉิมพลี

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๒๗
นางสาวธิติมา ลาหาร

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๒๘
นางสาวประภาษิต สดบัตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๒๙
นายอาทิตย์ มาประสม

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๓๐
นายมัธยม โสระเวช

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๓๑
นายสรรพสิทธิ

์

นาคพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๓๒
นายอนุชิต บรรจงปุ

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๓๓
นายวิศาสตรา เจริญบุญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๓๔
นายวีรภัทร ต้นโพธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๓๕
นายสุภณัฐ นาคพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๓๖
นางสาวอมรศรี วรลี

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๓๗
นางสาวปทมาพร คูพรมมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๓๘
นางสาวอรอนงค์ เรืองธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๓๙
นางสาวธิดารัตน์ วงค์จันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๔๐
นางสาววิมลรัตน์ ชินโคตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๔๑
นางสาวพรภิมล ลาภสาร

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๔๒
นางสาวกมลชนก เจริญบุญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๔๓
นางสาวศศิภรณ์ บุญไทย

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๔๔
นางสาวเบญจวรรณ ลาภรัตน์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๔๕
นางสาวชลธิชา ประสงค์ยิง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๔๖
นางสาวปนัดดา วรศาสตร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๔๗
นางสาวอาริยาภรณ์ ทองล้วน

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๔๘
นางสาวสุดารัตน์ จำนง

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๔๙
นายนพรัตน์ โสทะริ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๖ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๕๕๐
นางสาวประภาพร ภูตะเวช

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๕๑
นางสาวพิมพ์พรา พรทศพล

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๕๒
นางสาวณดารัตน์ กุลสิงห์

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๕๓
นางสาวสุดารัตน์ สุดธารี

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงพัชรา คำภา

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๕๕
นายธนกฤต ไชยงาม

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๕๖
นายณัฐพงศ์ บุญเคล้า

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๕๗ เด็กหญิงปรางวราทิพย์
ลาภสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๕๘
นางสาวศิริพร ผลาสพ

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๕๙
นางสาวจุฬาลักษณ์ ซิมะสิงห์

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๖๐
นางสาวปยะพร สอนพงษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๖๑
นางสาวปนัดดา ทุ่นทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๖๒
นางสาวธิดารัตน์ ฝายปาน

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๖๓
นายนัธพงค์ ทองวรณ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายกวิสสร อินแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงอาทิตยา ลาภสาร

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๖๖
นางสาวกนกวรรณ โล่ห์คำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๖๗
นางสาววรัญญา อ้วนดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๖๘
นางสาวลักษณ์สุดา เรืองทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงลดาวัลย์ ชืนตา

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๗๐
นางสาวณัฐพร ตังตระกูล

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงณัฐพร วีระพันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงอรนุช สมศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงบุษกร คำผาลา

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๗๔
นางสาวทิพยุพา มุทาพร

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กชายสิทธินิธิ

์

ชนะกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายสมพร มีทองแสน

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๗๗
นายธีระพงศ์ นาคพันธ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๗๘
นายนัฐวุฒิ ปอมหิน

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงอนุชสริยา บุญยัง

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายนฤเบศ เพิมทรัพย์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กชายณัฐพล โคกโพธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายธนธัช อุดมสิน

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กชายธนากร ประสมสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายธนูทอง มะดารักษ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๗ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กชายประฏิธาณ หงษ์พันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๘๖
เด็กชายวิชัยยุทธ ไชยเสนา

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายสุธิมนต์ ทวีลัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงกนิษฐา มะดารักษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงกำไลแก้ว สร้อยสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงจินดาหรา นารี

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงจุฬารัตน์ พิมพ์เพียร

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงชริตา เกือกแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงทอรุ้ง ดวงมณี

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงทัศวรรณ ศรีชาเชต

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงธัญชนก เรืองธรรม

๕๗/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงนภา ต้นเกตุ

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงนิภาพร แสงจันทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงปญจพร ต้นโพธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงปยวดี บุญเต็ม

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงปนิดา โพธิใต้

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงวนาลี ศรีทะวัน

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงวรรณนิภา สุดามาตร

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงวรุณี ยืนยง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา สระแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงสุปราณี สุขมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงสุพิศชา ลาภสาร

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงสุภาพร เสาสูงยาง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๐๘
นางสาวนำทิพย์ สร้อยสุข

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๐๙
นายศิขรินทร์ ชิดชอบ

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๑๐
นางสาวศิรภัสสร โสระเวช

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๑๑
นางสาวทิพย์วิมล ปอมหิน

๒๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๑๒
นางสาวบังอร คำจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๑๓
นางสาวจุฬาลักษณ์ เอียงน้อย

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๑๔
นางสาวจุฑามาศ นิวทอง

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๑๕
นางสาวอินทุอร คูพรมมี

๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๑๖
นางสาวรุ่งนภา บุญมาก

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๑๗
นางสาวสุพรรณิการ์ เชือสิงห์

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๑๘
นางสาวแก้วทิพย์ บุญสอด

๒๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๑๙
นางสาวสุนันทา มักสามารถ

๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๘ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๖๒๐
นางสาวนงลักษณ์ กุมภิโร

๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๒๑
นางสาวจิราวรรณ โพธารินทร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๒๒
นายศุภกิจ นิวทอง

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๒๓
นางสาวจิรงพร พิมพาเพียร

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๒๔
นางสาวพิสมัย มุทาพร

๒๓/๘/๒๕๔๑
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๒๕
นางสาววรพร อุดธิตะสาร

๑๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๒๖
นางสาวจินตนา น้อยโสภา

๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๒๗
นางสาวพิมพ์ชนก เจริญบุญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๒๘
นางสาวธัญญรัตน์ อุปละ

๑๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๒๙
นางสาวปยวัตน์ ชุมพูแสน

๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๓๐
นายพิพัฒน์ วรศาสตร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๓๑
นางสาวกรรณิการ์ สอนพงษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๓๒
นางสาวอิศริยา โสมรักษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๓๓
นางสาวอรทัย นาดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๓๔
นางสาวอรพิชญ์ จินดาศิลป

๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๓๕
นางสาวสรารัตน์ โคตรพิมย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๓๖
นางสาวจิราวรรณ ฉิมพลี

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๓๗
นางสาวกุฬากรณ์ ศรีทะวัน

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๓๘
นางสาวณัฐพร ดวงมณีย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๓๙
นายศราวุฒิ ทองห่อ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๔๐
นายปริวัติ แร่ทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กชายจักกริน พิมพ์เพียร

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๔๒
นายวิศธุต เกือกูล

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๔๓
นายชลาคร บุญเคล้า

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๔๔
นายวุฒิพล ธนะชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กชายชานนท์ เหมือนเผ่า

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายธนะพัฒน์ คำลัยวงศ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายนพคุณ ประทุมชาติ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายนภดล บุบผา

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

โพธารินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายภาคภูมิ สร้อยสุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายภูมินันท์ สมขาว

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงพุทธรักษา ไชยเสนา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงมัทชรี บ่อเพ็ชร

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงภณิดา โฉมรักษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๙ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงวิยะดา ปอมหิน

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ลาภสาร

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายฐิติกร จันทร์อ่อน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายธนบัตร อุดธิตะสาร

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายธนภูมิ พสุมาตย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายวิรชัย ศรีโท

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายศุภชัย เบ้าสุวรรณ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงอาภาพร วงศ์หงษา

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายอติชาติ แก้วแสน

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงอริสา จันทน์ผา

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงทิพย์ฤดี เทนคำเนาร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ โพธารินทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงณัฐธยาน์ วิชัย

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงพรนิภา แก้วศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงพรพรรณ มีทองแสน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงสุจิตรา มุขไชยา

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงสุวนันท์ ยืนยาว

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายกิตติชัย หงษ์อินทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายเกรียงไกร ชมัฒพงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๗๔
เด็กชายเจษฎา แก้วศรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายชาติบัณฑิต สมนึก

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายณัฐพงศ์ พละศูนย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายธนัท สีไสย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายธีรพล พร้อมสุข

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายปราชญ์ ถาวศักดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายภัทรพล มณีวงษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายภูษิต ไชยงาม

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายศรีรัตน์ แก้วขาว

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายสิทธิพร นิวทอง

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายเอกราช ชำนิพันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงละอองดาว ปฏิโชติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงสุขิตา ไตรบัญญัติกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงสุภากร แสงรุ้ง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงอรดา แก้วศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายกรวิชญ์ สีคุณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๐ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายกฤษฎา หงษ์สา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๙๑
เด็กชายเกรียงเดช ใกล้ฝน

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายเกษมศักดิ

์

บุญเรือน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายจักรธร อมรสิน

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายจิรายุส แสนเลิง

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายชนาธิป แสนหงษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายธนากร โพธารินทร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายนที มุทาพร

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายนวพล ถินนามน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายธีรภัทร พรมกสิกร

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายพุทธคุณ รัตนศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายรดิศ บุญเสริฐ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายวีระชัย ดวงมณี

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายศรายุทธ สอนพงษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายสวัสดิ

์

กันยะเนท์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายสุรวุฒิ กำลังงาม

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายอนุชิต อกอุ่น

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายอภิวัฒน์ จันทร์จำปา

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงจิราวรรณ ทองห่อ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงจุฑามาศ สอนพงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงพันธิตรา แร่ทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ มุทำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงสุจิรา สอนพงษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงสุภาวดี ภูอุทา

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงอัญชรี ภิญโยขวัญ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงอริศรา ขาวสะอาด

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงอุไรวรรณ ผลาสพ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๑๗
เด็กชายจุลจักร เจริญบุญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายนพรัตน์ นิวทอง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กชายนภัทร แอมประชา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ทับสิน

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๒๑
เด็กชายวาทยกร ไชยเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายวินัยเพชร พิมพารัตน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กชายวีระชัย แพงพา

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงกมลวรรณ ราศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๑ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงเขียว

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงจารุวรรณ พร้อมสุข

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงจิราพร วีระพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงชัชชา เหลาบัว

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงชิดชนก เจริญบุญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงชุลีพร พันขาว

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงนฤมล หมิงทอง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงประภายการ

แสนเมืองชิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงประริชญา มิดทับไทย

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงพรพนา ต้นโพธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุวะรักษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงพัชริดา โพธารินทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงมนฑิรา ทองชุม

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงรัตติยาพร ชัยเหนือ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงวิภาดา สีหราช

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงวิลัยกรณ์ ช่างดำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงศรัญญา สารราษฎร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ราศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงศิริอาภา พรทศพล

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงสิริมณี สุริพล

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงสุนันทา พร้อมสุข

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงอริญา โสระเวช

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายรัฐภูมิ สอนพงษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายกรณ์ ทองสัน

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายอติวัณณ์ ลาภสาร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายบุญฤทธิ

์

อินแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายวรโชติ โสระเวช

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายชัชวาล ลาภรัตน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายศุภวัชร์ ทองเพ็ญ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายบุรินทร์ บุษราคัม

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายคณิศร มุทาพร

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายนันทิพัฒน์ เบ้าทอง

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายนพฤทธิ

์

ศรีโท
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงรินรดา โทบุดดี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงเนตรนภา ลาภรัตน์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๒ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงสุพิชชา มุทาพร

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงภัทรวดี โล่ห์คำ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ปรืงทอง

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงชมพูนุช ศรีอักษร

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงธนัชพร ต้นโพธ์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายศักดิสยาม

์

ลาภสาร
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๖๖ เด็กหญิงชุติกาญจน์มณี
พลศิริพงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๗๖๗
นายกติกาพร ภาคพาไชย

๒๔/๒/๒๕๒๐ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๖๘
นายคงศักดิ

์

วงศ์เย็น
๑๗/๒/๒๕๔๐ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๖๙
นายครสวรรค์ ผาชัน ๑/๑/๒๕๒๖ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๗๐
นายคาวี เกตุกุล

๑๘/๑๐/๒๕๓๖
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๗๑
นายคำไสย ประชุมเหล็ก

๑๒/๖/๒๕๐๗ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๗๒
นายจตุพงศ์ คำบุญเหลือ

๑๙/๑/๒๕๔๑ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๗๓
นายจุลวัฒน์ โพนสร้างแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๓๒
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๗๔
นายชาญชัย ปานุเวช

๑๓/๒/๒๕๓๖ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๗๕
นายชัยณรงค์ ศรีชัยโย ๖/๘/๒๕๒๘ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๗๖
นายชุมพล บุญศรีราช

๑๔/๕/๒๕๓๕ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๗๗
นายโชคชัย กุลสุวรรณ

๑๘/๒๐/๒๕๓๖
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๗๘
นายดนุพงษ์ บุญกลม ๖/๖/๒๕๓๖ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๗๙
นายตะวันไพร ไข่แก้ว ๔/๓/๒๕๔๐ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๘๐
นายถวิล สุวะมาศ

๑๗/๘/๒๕๑๙ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๘๑
นายทวีศักดิ

์

ทองทัพ ๗/๕/๒๕๓๗ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๘๒
นายนิวัฒน์ มองคำบุตร

๑๘/๑๑/๒๕๓๓
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๘๓
นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๓๘
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๘๔
นายนรินทร์ สิงห์คำ

๑๖/๔/๒๕๓๗ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๘๕
นายบุญรัตน์ บุตรดี

๒๗/๙/๒๕๑๑ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๘๖
นายปญญา ไกยชาติ ๒/๖/๒๕๓๔ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๘๗
นายปณวัตร มีทรัพย์

๑๑/๑๒/๒๕๓๕
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๘๘
นายประสงค์ กุลฉิม ๙/๙/๒๕๓๒ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๘๙
นายไพโรจน์ มะลิวัลย์

๒๕/๙/๒๕๓๐ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๙๐
นายมนตรี มีลา

๑๕/๕/๒๕๒๗ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๙๑
นายวิรชัย สุรำไพ ๙/๗/๒๕๓๙ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๙๒
นายพชรพงษ์ ขุนทอง

๑๒/๑๑/๒๕๑๖
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๙๓
นายแพงศรี แก่นท้าว

๑๖/๖/๒๕๓๑ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๙๔
นายไพศาล พลอยสุกใส

๖/๑๐/๒๕๑๒ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๓ / ๑๒๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๗๙๕
นายมนัสชัย พูลชาติ

๑๘/๒/๒๕๔๐ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๙๖
นายยุทธนา ขันอาสาวะ ๔/๕/๒๕๓๕ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๙๗
นายรันดร แร่ทอง

๒๒/๑/๒๕๑๓ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๙๘
นายวีระศักดิ

์

เศษฐาวงค์
๓/๑๑/๒๕๐๘ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๗๙๙
นายศราวุธ ยิมถนอม

้

๖/๒/๒๕๓๒ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๐๐
นายศราวุฒิ แก้วป

๑๙/๑/๒๕๓๐ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๐๑
นายสนิท บุญอาจ ๔/๖/๒๕๑๓ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๐๒
นายสวน หวังผล

๒๑/๖/๒๕๐๙ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๐๓
นายสุรศักดิ

์

โฉมนาค
๑๘/๑/๒๕๓๖ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๐๔
นายอภิชัย มงคลแก้ว

๑๗/๗/๒๕๓๕ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๐๕
นายอภิสิทธิ

์

จันดาวงษ์
๒๒/๒/๒๕๓๑ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๐๖
นายอาทิตย์ ศรีทะวรรณ์

๒๓/๕/๒๕๓๕ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๐๗
นายอาทิตย์ จันทร์ทอง

๑๑/๑/๒๕๓๐ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๐๘
นายอุบล ผิวหอม

๑๕/๒/๒๕๒๔ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๐๙
นายอลงกรณ์ เกือกูล

้

๕/๕/๒๕๓๔ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๑๐
นายอำพล คำหอม

๔/๑๑/๒๕๓๓ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๑๑
นายอรรถพล ช่อดอกไม้ ๙/๘/๒๕๒๖ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายจิรายุทธ บุญเมือง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายเจษฎา พรมวงค์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายชัยธวัช สงศิริ

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายณัฐกุล ขอสุข

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ทองคำ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายธนดล วงค์แสง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายธนภูมิ โลหะสาร

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายเนติพงษ์ พันละบุตร

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายพีระพัฒน์ ลาภสาร

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายวรพล โมรา

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายศราวุธ สายมงคล

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายสันติ โฉมโสภา

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วันโท
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงชนัญชิดา สุพรรณ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงจอมขวัญ ศรีสง่า

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงช่อผกา บุตรดา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทุมทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงดวงกมล ศรีทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๔ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงทวินันท์ กะนันตัง

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงปราริฉัตร ภิญโญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงพรไพลิน ประจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงมลธิดา พระทาเพชร

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงวรารัตน์ กาฬจันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงวริศรา อังคุรษี

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงศิรินธาร แดงประเสริฐ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงสภาวดี คูรมี

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงสุปราณี วิเชียรศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงอาทิตยา นามบุดดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทองสา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๔๑
เด็กชายดนัย อาจชมภู

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๔๒
เด็กชายทัศพล บัวพันธ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กชายธีรยุทธ พวงจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายธีระชัย วงค์เสนา

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๔๕
เด็กชายนิพิฐพนธ์ โสดาจันทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๔๖
เด็กชายพงศ์พณิช ประไพรพงษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายพงศ์พล ลือทองจักร

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายไพศาล แสนสมัคร

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายสุวิทย์ คงหนู

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายเอกพล บุญเคล้า

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงกิติยา บุญชู

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงฑิตฐิตา จันทรงศิลป

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงณัฐชลิดา หมืนคิด

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงณัฐญาพร ห่วงทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงประทินทิพย์ กาเผือก

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงปริศนา ชัยญวน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงปยะลดา แจ่มสุวรรณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงพิมพ์ภา พิมล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงมินตรา เสนาจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงรัชฎากรณ์ ผุดแดง

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงวรรณรดา ถามะพันธ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงวราภรณ์ ทองโส

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญทุม

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงอริศา หินอ่อน

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๕ / ๑๒๔
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อจ ๔๔๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงสุกัญญา เบิกบาน

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงสุพัตรา สารสุวรรณ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงอรวี สินอ้วน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายกฤษฎา สุทำ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายกฤษดา ปญญาดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายจักรกฤษ วันทาพรม

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายจิระวัฒน์ แสงเพ็ชร

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายเจษฎา สมภาร

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กชายฐิติพงศ์ สอรักษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กชายธราพงษ์ จำปาทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายนัฎฐวัฒน์ คำเพียวงค์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๗๖
เด็กชายปรเมศ คำผาลา

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

หมันเรียน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กชายยอดรัก เหมือนแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายรัฐธรรมนูญ แนบชิด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายอภิชาติ วรรณพัฒน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายอภิชาติ อินทร์โสม

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายอรรถพร เปล่งทองหลาง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายอวิรุทธ์ หล้าสรวย

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายเอกวิทย์ บรรลุ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงจิตราพร สายสิงห์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงรัชชนก พวงบางยาง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงศรุตา เสมอใจ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงอริยา บุญมูล

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงเอือมพร

้

เวียงนนท์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กะนันตัง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ โลหะสาร

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๙๒
เด็กชายชัยชนะ บุตรเกตุ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายชัยพล สาสงวน

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กชายชัยวัฒน์ เหล่าโก้ก

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายชาคริต อาริจิตร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายดุรงค์กร เหมือนแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายธนพล โพธิศรี

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายธีรภัทร์ คำผาลา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายนัทธพงศ์ ทองสา

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๖ / ๑๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายยิงยศ

่

เหมือนแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายวรชาติ สะอาดเมือง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายอนุพงษ์ บุญเมือง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายอภิเชษฐ์ อุสาพรหม

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงทิชา บุญพา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงพัสวี บุตราช

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ แสนโทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ ถามะพันธ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงวิไลพร โสดา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงสุพัตรา บุญสุภาพ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงสุวิภา สุขดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงหฤทัย แผนพนา

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงอริสรา แพงสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายกฤตเมธ วงค์จันทา

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายณัฐภูมิ โพสาราช

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายชิติสรรค์ ตะนุมาตย์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายจิตติพัฒน์ ปานะวงค์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายธนดล วงจันทา

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงรุจิรา รุจิตร

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงธนัญพร แก้วแวว

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สมบูรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๒๑
นางดวงใจ จำปานนท์

๒๗/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายเมษา กงสันเทีย

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายภาณุพงศ์ ราชวัฒน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๒๔
นายสุชิน วิริยธรรมเจริญ

๒๖/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายปรติ สวัสดี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายทนงศักดิ

์

ชัยอินทร์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายขวัญลือชา เสือเดช

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายพันธวิศ นีระบุตร

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายชวัลชัย ชะนะเพีย

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายสายฟา อินทรกำแหง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายชยานันท์ ยิงยง

่

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ สายตรง

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายวีระวัฒน์ นามสิงห์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายพฤทธชาติ เสนสาร

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๗ / ๑๒๔

้
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อจ ๔๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายรังสิมันต์ แซ่จึง

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงอริญญา พุทธอินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงปนัดดา จารุมี

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงปนัดดา ศรีคำมูล

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงจุฑามาศ สายสมุทร ๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงวิไลวรรณ สดชืน

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงจิราภัทร สวัสเจริญ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงจิรภิญญา ลุสมบัติ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงพรรณนารา วงษ์ขันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายภูชนะ ปูคะธรรม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายวรากร ศูนย์โศรก

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงศศิธร ไชโยธา

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายเจตพล บุญเคล้า

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายคมกริช หงสี

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงธนพร โสภี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายกุญชนัญ พิมพา

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบาก หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายสหรัฐ สารทอง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบาก หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงวราพร ยุคลัง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญเรือง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงอภิชญา นวลสาย

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาก หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงกันยารัตน์ เก่งสูงเนิน

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงกัลยา ผิวอ่อน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงขวัญธิดา กุมภิโร

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงจิราพร ชาติรังษี

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ ผิวอ่อน

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงชัชธิดา แซ่ตัง

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายธนาวุฒิ แสนเลิง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายนัฐพล สมานทรัพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา ทองแดง

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายพิรุณ บุญมา

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายพีรภัทร จักร์คำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายรัชพล วันทาพงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงวรนุช สมุทรเวช

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายสนธิ ไชยวงศ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงสุชานรี บุญเสริฐ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๘ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงเพียงวลี ปรามุทา

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กหญิงจิดาภา บุญธิมา

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงจีรนันท์ คำจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายจีรศักดิ

์

ใจชืน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายนฤชิต ธนูศิลป

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายพิชิตพงษ์ มีผิว

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไชยวงค์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายศิรสิทธิ

์

บุญไชย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุภักดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงอภิญญา ตรงธิ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ระม้อม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงอังศุวีร์ สีสด

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายธนภัทร บุญหาญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายธนากร โพธารินทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงนำทิพย์ แก้วตา

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายพงค์พิพัฒน์ วงค์แสง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กชายวัชรพล อัปการ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงสุกัญญา คูไชย

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายสุริยา สารทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายเจษฎา ล่ามแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายศุภวิชญ์ สายวร

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายวิทวัส โสภิพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายพีรพัฒน์ คำประเสริฐ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายธนากร นาคีไฟ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายเจษฎาพร เนินผา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายพงศกร เกษดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายภาณุพงศ์ คำหงษา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทัศบุตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายธนากร อินอ้อย

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายอติคุณ บุญพุท

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายธนัท ซิมประเสริฐ

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายพิชชญะ ถาวรคุณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายปฏิภาณ ทิพย์เนตร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงอภิญญา ชายทวีป

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงปานไพลิน อ่อนสา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๙ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงณัฐณิชา อังสุพ่วง

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงปณณธร ปญญานาม

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงบุญทลิกา มุ่งชิมกลาง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงพิไลพร ศรีแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงธรรมนิตย์ พันธ์ชักทรัพย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ อรรถรัตนศักดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงอริสา บุบผาชาติ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงสุจิณณา พระศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงนันทิชา ทองไชย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงนภารัตน์ สว่างวงศ์สกุล

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงพิชญธิดา อ่อนสา

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงปยะพัชร์

ปณณวัฒนานนท์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ บุตรรักษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงอิมพวรรณ รังแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงสุภัสสร สุขสะอาด

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงพิรดา วันชัย

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงสุกัลญา วันเพ็ญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงณิชา อภัยพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงกฤษณา ลำเนา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงชลพรรษ พินิจภาระ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงสุภัสสร จันทนัด

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายรัฐนันท์ แสงจันทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายวศรุตม์ เสมอใจ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กชายธราเทพ แสงใส

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายมนัสชัย ชานุชิตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายนริศ ทองดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายชญานนท์ บุตรตะมัง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายประวิทย์ อักษรพิมพ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายธีรุตมา จันทะพา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายพรพิพัฒน์ ฤทธิทิศ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายภัทรดนัย เขียวน้อย

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กชายธนกฤต ศรีโรจน์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายฤชุวิญญ์ สุพลจิตต์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายจิรายุ สดสูง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายวีระพงษ์ สุขเสริม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๐ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายธนพงศ์ สารบุญ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายบรรณวิชญ์ โพนแปะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายภานุพงศ์ เชิดชู

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายชัยธวัช บรรลุ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายธนากร ลัทธิมนต์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายอนุวัตร จันทรักษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายวิทยา จันทร์เพ็ชร

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๔๗
เด็กชายกาญ เสนาจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายพีรนัฐ ศิริสืบ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายวัชชิระ นะวะทิตย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายปเนต ทองพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายภาณุพงศ์ จันทร์โทวงศ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงสุพิชชา ชัยธิสาร

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงชนัญชิตา หาทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงสโรชา เดชวงศ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงศิรประภา บุญจอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงนันทิมา สอรักษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงเฉิดฉัน ฉิมขันธ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงกฤษณีนาถ ทองปาน

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงอินทิรา งามดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงพุทธิวรรณ์ ปรามุทา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงนันทวัน กุลโท

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงณัชชา หินอ่อน

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงวิรากร ทัศบุตร

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงมาณีณัฏฐา อัคฮาด

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงปณฑิตา เกตุถนอม

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงธัญวรัตน์ สุริโย

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงขวัญฤดีชนก ผลให้

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๖๘ เด็กหญิงขวัญฤทัยชนนี
ผลให้

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงช่อชฎา กสิผล

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงอนัญญา เพ็งพาทย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงสุพรรษา พันธ์เจริญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงธีรนันท์ กอบบุญโชติ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สันตะวงค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงแม็กดาเลนา คิงสลีย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๑ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กชายนวพล บุญเนตร

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายวิชญ์วิสิฐ บุญเสริม

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายจิรภัทร นรบุตร

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายชิติพัทธ์ สุขสมบูรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายวิทวัส พรหมกาล

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายธีรวัตร กันหาคุณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายปริญญา ธรรมพร

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายภูเพชร บัวใหญ่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายศุภณัฐ บุตรภักดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายอภิรักษ์ จันดาวงศ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายอัครเดช อาจธะขันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายจิรภัทร รักพรม

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กชายวรเมธ คำวงษา

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายสุรเชษฐ์ ทองดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายณัฐพล สีสัน

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายวนศักดิ

์

โมฬา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายธนกฤต พะโรศิลป

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายธนสิทธิ

์

กลินบุบผาพฤกษ์

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงเบญญาดา ทัศบุตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงช่อทิพย์ แซ่อึง

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงปาลิตา ทุมมาวัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงภัทรสุดา ทองห่อ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงอารยา สมมิตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงจิราพร บุญเกษ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศาสตราชัย

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา คำมุงคุณ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงรศิตา อธิวัฒนธีรานนท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงกวินทิพย์ ถามะพันธ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงจิราลักษณ์ คุณารูป

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงณัฐธิดา นวลจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงธัญวรัตน์ มิลลิมาตร

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงพัชรวิไล เกือทาน

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ผุสิงห์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงสุวิชาดา ปากอุตสาห์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงภาตรีญา ภารชาตรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๒ / ๑๒๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงไอลดา ปริญญาสกุลวงศ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงจิวนันท์ ปญญา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงกนกทิพย์ กล้าพระจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงธิดา แซ่ว่าง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงจิตติคุณ พงศ์ดารา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๑๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร แมงกลาง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงธนัชชา ตะนุมาตย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงวิภารัตน์ เรือนพิมพ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายลัทธพล แสงจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายปริญญา สีแดง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายณัฐพล พิลาวุฒิ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายอภิสร พละศูนย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายสายฟา วงศ์โสภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายนนทวัฒน์ อันไขหน้า
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายสิทธิพล กงทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงปวริศา คุณาสิทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงนวนันท์ บุญกัณฑ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงพิยดา สาวะรถ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทุมนัส
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงวรัชญา บุญกัณฑ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงประภัสสร เพ็ชรเล็ก

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา พนารินทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หลักคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงบุศรินทร์ บุรมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงธิรดา ยุภาพันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงพิมวิไล มะโนรัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๓๖
เด็กหญิงเนตรอัปสร เข็มสุข

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ บุตรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงสุนทรา เจริญวงศ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงกุลวดี สมใจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงปทมา ผ่องแผ้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงศิรประภา พันธุมาตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงศิริญญา คูณภาค

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงอรทัย สุวะไกร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงลลิตา เครืองทิพย์

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๓ / ๑๒๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พุทธิวงศ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงปาริชาติ ใชคินี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา ทวีพงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงอรัชพร โคตรวงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงพิชชาภา บุญรอด
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงสิริวิมล ไชยโคตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงภัสราภรณ์ จงเทพ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงธัญพร สุนทองห้าว
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงณัฐณิกา สมบูรณ์พงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายอณิรุต วริวงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายสหรัฐ นาท้าว
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายวิชชากร มุสิกะสาร
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายเกือกวิน

้

ทัพซ้าย
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายอนพัทย์ พันเทพ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

นาราษฎร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๖๐
เด็กชายณัฐภูมิ มาสขาว

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายพายุ บุญครัง

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายภูรี พลราช
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายฆรบดินทร์ คืนดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายวันฉัตร บุบผาพวง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายสุรบดินทร์ ขันอาสวะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายทัตพงศ์ เข็มรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ ชิตวงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายนภัสรพี พาหา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายปยพัทธ์ ทองโส
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายสุทธนา แดนโพธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายปวริศ จำปาหอม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายพชร คำศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายมงคลชัย ช่วงโชติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายนรบดี จันมี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายภูมินทร์ ผายพิมพ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายฐาปณพงษ์ พูลสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายณฐวัฒน์ กาญจนาภา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงพัณณิตา บุญหลง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงศศิธร อภัยพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๔ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สันตะวงศ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงปองกานต์ ปรุโปร่ง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงปาเจรา ชืนตา

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๘๓
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

สกุลไทย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงพรรษกร อดกลัน

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงภูริชญา โมรา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงนันท์นลิน ลาผ่าน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงธัญญา บุญทวี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงปวริศา ปยะพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงพรชิตา จารุกขมูล
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงจิราภัทร สิงห์ทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงปานตะวัน ธิษาไชย
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงชีระกานต์ สุทธิโสกเชือก
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงงามสิริ ภูษา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงชนกนันท์ นนทะใส
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงญาณัจฉรา บุตรมาศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงรุ่งไพลิน กุบแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงภัคจิรา เรืองบุตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงปยะกมล ภูตะเวช
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงณภัทร กาญจนาภา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายกฤษฎิ

์

บานแย้ม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายธนกฤต สุตะคาร

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๐๒
เด็กชายชนกชนม์ นวลอินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๐๓
เด็กชายเสฏฐวุฒิ เกือทาน

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๐๔
เด็กชายอชิรวัตร ปานพรม

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายธวิชชากุล โลหะสาร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายญาณพัทธ์ วงศ์ตา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๐๗
เด็กชายมนปกรณ์ แก้วอ่อน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๐๘
เด็กชายสวิส สุทธิเดช

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๐๙
เด็กชายกรพจน์ กมลรัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายอารยชน กัลยบุตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายยูโตะ โยะซิดะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายพงศภัศ ทองเกตุ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงวรินทร จันทสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงชิดชนก โสมรักษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๕ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงพรรณภาวี มีธรรม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงธมลวรรณ สิทธิเดช
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงอภิชญา สายลัดดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงธัญสินี เทียนทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงชัยรัมภา แสนคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงสิชัญญา เหเตโชดม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงเมธาวี ปะวิโน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๒๒ เด็กหญิงอรรชิสาศรีนิวัตร

ศังขวณิช
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายสุรัตน์ ชอบดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายปราชญ์ ชำนาญ
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายภูริพัฒน์ ระหงษ์ ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ ดอกอินทร์ ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ ราศี
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายพงศภัค ไชยพันธ์
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายธีรภัทร มาลาอุตม์ ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๓๐
เด็กชายปฐวี กมลรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายปกเกศ บุญประสาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายพันกร ผิวเหลือง
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายกิติศักดิ

์

รูปหล่อ
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายอัมรินทร์ อินทมาศ
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายธนพัฒน์ สีลาไหม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายปรีดา นาศรี ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายนวพล ศิริอำนาจ
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ซำรำ
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายอชิระ วิลามาศ
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๔๐
เด็กชายพิชัยเญศ ส่งสิน

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายปราโมทย์ เหนือโชติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายพิชัยยุทธ ฮู่วิชิต ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายพิธิวัฒน์ กลมเกลียว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายวิชญ์พล พรมเสน
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายธโนทัย เมืองจันทร์
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายคณากร สมเฉลา
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายปุรเชษฐ ศรไชยญาติ
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายนภดล วงสากล ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายเอกรัตน์ พิลาไชย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๖ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๒๕๐
เด็กชายปกาศิต กุติการ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายสรวิชญ์ ทานุมา
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายธันวา แผนมะหิงษ์
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายสันติวัทย์ ไวยธรรม
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายธิติ พันธุ์วรรณ
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายณัฐธนกร ทองภาธรรม ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ อสงไขย
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายปยวัฒน์ ธรรมรักษ์
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายรพีภัทร สุขไชย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายรัชภูมิ จารจิตต์ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายณัทพงศ์ แสนอุบล

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายวัชรพล ต้นโพธ์
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายอิทธิกร ชัยศิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายวายุ โหมดม่วง ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงศนิชา จันทร์แดง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงณัฐการณ์ สว่างวงศ์สกุล
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงพัชราภา โพธิโกฏ
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงชลธิชา วงษ์ไชยา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงแพรวา จันทรภูมี
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงชนากานต์ อุดร ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์ ชัยชาญ ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงซีเรีย บุญยาบา
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายสุวพล ชมชืน

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายสุวธร ชมชืน

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายธนพัฒน์ สังเกต
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงวรรณษา อาบุญงาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๗๖
เด็กหญิงเจียระนันท์ ชาชุมพร

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงชนาภา บุญเรือง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงปาริฉัตต์ จรัญกลาง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงสุธิดา สีนอร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงนำทิพย์ คำศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สารโท
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงสุทธิดา ขันธ์รักษา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายคณาธิป พิมสมาน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายภูริช จารุไชย
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๗ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายบัญชา เชาะแสวง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายทินกร ทนุจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายเจษฏา วงษ์ละคร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายธีรภัทร สังขฤกษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายไกรวิชญ์ ภักดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายปณณธร หอมลา

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงรินรดา ภูคำใบ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงปฏิมา มูลผล
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงรุจิรา ทองเสริฐ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์แดง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงอุชุกร พรมรักษา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงกัลยา วงค์คำตา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงสุนิสา คันทะจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงนิชนิภา รุจิตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงรุ่งนภา พลโทบุญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา อภิรัตน์กิจไพศาล

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกค่าย ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๐๑
เด็กชายพีระพัฒน์ แนบชิตร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกค่าย ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงรฐา ตาลพันธ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกค่าย ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงกังสดาล สายสมุทร

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกค่าย ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงสิลิลทิพย์ ศรีสุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๐๕
เด็กชายพันกรณ์ แสนมี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายธนกร จันทวรรณ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายพัธร มารัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายสุรเชษฐ์ จันทะราช

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายสิรารมย์ บุญสงห์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายอานนทร์ สุริวงค์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงณิรินดา แก้วแสน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงอนันดา ศรีคำภา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงศิริกานต์ ศาสตราชัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงอารดา ธุระบุญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายจตุโชค มารัตน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ช่วยมิตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายพิชิตพัทธ์ โสภามาตย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงลลิตา มารัตน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงวรัญญา ศรีกระจ่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา ราสิยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๘ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรียาวงค์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายมงคล เหล่าราช

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ จันทเจริญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา ราสิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายชิติพัทธ์ ปสสา
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงนิลทกร ทุมชาติ
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สีฟา ๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงพนิดา ขันเงิน ๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สารสิมมา ๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงอินทุภา สารสิมมา
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงหทัยชนก บุญทา
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๓๐
นางสาวฉัตรสุดา เจริญรัตน์ ๘/๙/๒๕๓๓

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๓๑

นางสาวแววตา ธรรมลี
๑๕/๒/๒๕๒๗

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๓๒

นางจินตนา พันธ์สอิง

้

๒๑/๑๐/๒๕๐๔ โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายมงคล แก่นสาร
๑๗/๕/๒๕๔๗

วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายอภิชาต นามศร
๑๔/๖/๒๕๔๗

วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงอินทิรา บัวเรือง ๓/๕/๒๕๔๗ วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงนิลตรา ทองสุข ๘/๗/๒๕๔๗ วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๓๗

นายศักดา สีทา ๘/๙/๒๕๓๑ ศพอ.วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ผลสิน
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายธีรพัฒน์ สีลาพัฒน์
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กชายภูวดล มานุพันธ์

๒๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายสุนันท์ สาระคุณ
๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายสุระศักดิ

์

สีลา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงนัยนา ปฏิโชติ
๑๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงศุภกร สารพัฒกิจ
๒๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงสุพิชญา มงคลเสริม
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายชนะวงค์ ไชยดี
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายธวัลชัย พารักษ์ ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายภูผา รูปสม
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายสิรภัทร์ จันทร์เขียว
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงฐิตาภา สุขไทย

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงณภัทรสร นาถาบุตร
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงทิพย์วิมล สุพรรณ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปฏิเวช
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงสุพิณญา มงคลเสริม
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๙ / ๑๒๔
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อจ ๔๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงขวัญชนก สินอ้วน
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงวิฤดี ชัยสิทธิ

์

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงกมลเนตร ศรีทุ่งฮาก
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงกวินธิดา ทองเฟอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายกุลชวาล แสนโท
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงขวัญภิรมย์ ลือเดช

๒๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงจิตติพัฒน์ บุญศีลาศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงชนากานต์ น้อยหอม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายณรงค์สิทธิ

์

ผลาผล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงทิพวรรณ มะโนเบีย

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายนริศ วันทาพงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงปริญสิริ วรรณทวี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๖๗
เด็กหญิงพรรณณิภา ชินศร

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เต่าทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายยุทธชัย โสภากันท์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงรุจิรา ห้วยหงษ์ทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงลักษิกา แสนโท
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายวรเมธ สีทน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายสุชาครีย์ สุขมา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายสุทิน สีทน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายอดุลย์ บุญช่วย
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายอภิวันทน์ จงใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงเขมจิรา แน่นอุดร
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายก้องภพ ถาพร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงณัฐพร เรืองดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายถิรพล ใจแน่น

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายนิติธร ฟกบาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงบุษยา วันทาพงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายปกรณ์ แหนงวงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายปรินธร ประถมนาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายปวัฒน์ ปดทุมมา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ บุญช่วย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงพิยดา การี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายภูชนะ บุญศีลาศ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายยุทธนา โพธิ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๐ / ๑๒๔
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อจ ๔๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงวิภาลินี ภักดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายวีระพงษ์ คณาวงค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายวีระพงษ์ อันทยัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงสัณห์สินี ศรชัย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายสุธาสิน พรมสิงห์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงอรปรียา น้อยหอม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงอรวรรณ อมาตยกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงอริสรา ภักดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๙๘
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แสนโท

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงเกวลิน วันทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายณัฐพล การี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงทินภัทร หาญจิต

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงพัชรา วันทาพงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงมุธิตา ประถมนาม

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงรสริน เผ่าผม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๐๕
เด็กชายวรศักดิ

์

ชำนิวัตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายวรเมฆ เหลือกคำไหล

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายวรโชติ ชมภูเพชร

๑๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายวิชชากร ภักดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๐๙
เด็กหญิงสุภาพร ทองเฟอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายนวพล อ่อนชาติ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กุมภิโร
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงกนกวรรณ หงษ์ยืน
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงจันทัปปภา อุ่นวงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายชวินบุตร รุ่งสว่าง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา นิยมศรี
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงดวงตา สยุมพร
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายทาวิน ทันธิมา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายธนวิชญ์ พรมเหลา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายนที เจนด่านกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายนันทกร ชุมนุม

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงพัชริดา วันชัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายวิษณุ สิงหา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายศักดินนท์ อุทธา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงสุชานันท์ อักษรณรงค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๑ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายอิทธิพล เรืองวงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงเกวลิน แสงจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายรามิล แสงจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๒๘ เด็กหญิงแพรพรรณราย
ดวนใหญ่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายก่อเกียรติ กกแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๓๐
เด็กชายสุทธินัย อุ่นวงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายอรรถพล ต้นโพธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงลักษิกา เต้าทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายสถิตย์ เวชกามา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงอารยา กาฬจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงอุมาพร เนตรกาล
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ใจกล้า
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายเอกชัย มาพงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายภานุวัฒน์ หาวงค์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ บูชาพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายธีรภัทร ขันอ่อน

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายธีระภัทธ์ บุญเจน
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายนวเดชา บุญจอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายบัญชา ศรีอินทร์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายปรีชา คงทน
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายปาณัทพงษ์ ผิวทน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายพนมไพร สารีแผง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายมีชัย โลหะชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายรัฐภูมิ ใจกล้า

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายวินัย จันทะแจ่ม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายวีระสิทธิ

์

คำพรมราช
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายอดิศร สุพรรณ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงเจนจิรา เชือธรรม

้

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๕๓
เด็กหญิงเบ็ญจภาพร ลาดบาศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายณรงค์ สารีแผลง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายบรรณกาล ศรีอินทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงปภาณิน บุญมี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายอภิเดช อุนาวงค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายแทนธรรน์ สารคุณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงจุฑามาส แก้วเสมอ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๒ / ๑๒๔

้
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อจ ๔๔๕๙/๑๔๖๐
เด็กชายนิกร ลาดบาศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายภูมินทร์ โมกขศักดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายมนูญศักดิ

์

พุทธรักษา
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๖๓
เด็กหญิงมะณีจันทร์ โคตรอ่อน

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงมาริสา วันทาพรม
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงมาลิสา กำเกลียง

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงมุธิตา พลเลิศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงมุนินท์ ตุ้มเต็มรัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงยุพา สละปรุ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายรพีวิทย์ ต้นทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงรุจจิรา ประดับศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ระพาเพท
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายฤทธิไกร

์

พรมสร้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงวรรณิภา จันสุตะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงวรัญญา กุระจินดา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายวัชระพล ขุนด่าน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ เสืออุ่น
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายวิชชกร จันอินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายวิรพจน์ เวระนะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายวีระภัทร สุดดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายศรนรินทร์ เมืองปาก

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงศศิวิมล จันบัวลุน

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงศศิวิมล น้อยเภา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงศันสนีย์ แก้วเขียว
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงศิรินภา ศรีสุราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงศิริประภา เทียบสี
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงศิลาพร ความดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงศิวภา อินตะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายศุภกร ผาชัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายศุภกร สลักทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายสิทธิโชค กล่อมใจ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงสุจิรา แสงนันท์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงสุธิดา ทองไข
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงสุนิษา บัวศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงสุพรรษา แก้วโท
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๓ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงสุมาลี ผิวเพชร
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงสุรัสวดี ดุลกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงสุรีวัลย์ ด้วงเงิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๙๘
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ สุกหวาน

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายอชิตพล จันทร์ไร่
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

หมูนดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายอติชาติ อินต๊ะแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงอภิชญา ก้อนสิน

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายอภินันท์ พรมโคตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ หอมเย็น

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงอรทัย สุขหวาน

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงอรอนงค์ โพธิเมือง

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงอรัญญา สีวัง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงอริศรา พละพิทักษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงอังค์ศุฎา สุกหวาน

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายอัมรินทร์ จันทร์อินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ โมกหอม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายอิทธิพล เหล่ากันหา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายเกษมสันต์ พินิจมนตรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายเทพพิทักษ์ จันทมาส
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงเบญจมาศ มณีเลิศ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงเพชรลดา กันนุฬา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงเสาวณีย์ แพงสี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงเสาวลักษ์ กระแสเสน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายเอกรัตน์ อินทะมาตย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงแสนดี สายบุตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงกชกร ภักดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงกรณิการ์ สารสอน

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงกัณฐิกา จันทร์อินทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงกันนิกา กุระจินดา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงกัลยา หอมชืน

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงกิติมา ระพาเพท
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

พุทธรักษา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงขนิษฐา อินทรเจริญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงขวัญชีวา โยธี
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๔ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายจักรพงศ์ สิงห์แก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายจักรพงษ์ จันทรสาขา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงจันทร์นา แก้วมณี
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

แก้วโส
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ มังคัง

่ ่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงจิราวรรณ เรืองสา
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายชนกฤดิ พิลาหลง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายชนสรณ์ ไกรแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงชยาภา เพ็ชราไชย
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงชลธิชา พรมโคตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กชายชัยอนันต์ กลินหวาน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายชินวัตร ทองแดง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายชุติเดช เพชราเวช
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงญาตมิสา วาฤทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงฐนิชา บุตรงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายทรงเกียรติ อุดมมา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายทศพร พวงน้อย
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงธนพร เจียรวาป
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายธนภัทร์ โคตรอินทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายธนายุทธ์ ผิวทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ถินระหา

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงธิติมา สังฆะทิพย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายนพรัตน์ วังคีรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายนวมินทร์ ขันอาษา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายนัตพล สามงคูณ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงนันทิยา จักหล้า
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงนิตยา อังคะนิต
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายนิธิกร แสนสักดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงนิยดา แสนสุภา
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงบัวชมพู เนียมตะเคียน
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงปฏิมาพร สืบนุการณ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงปนัทดา นะมอนรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายประธาน ขวัญหมัน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายปลอยฝาย ห่อดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ อาจหาญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๕ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงปวีณา กุระจินดา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงปยะธิดา วงค์อนันต์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายพงศกร อ้วนเต็ม
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายพสิษฐ์ ชาวลำเนา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายพานุพงษ์ หลอดคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงพิชชาภา จันดาวรรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายพุทธิพงศ์ สาสี
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงภัทรทิรา สาสี
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงมณัชยา จันทพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงมัทนา สีวะสา
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงมาริสา ครุฑกำจร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงมุธิตา ส่งสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงรดามณี สุขเจียง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงระพีพรรณ นิยมธรรม
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายรังสรรค์ โคตรสิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายรัชกร เฉวียงหงษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา แก้วโกฎ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงรุ่งนภา มีโชค
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายวรวุฒิ ปลูกจิตร
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงวราพร ศาสตราชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงวราภรณ์ รากวงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงวราภรณ์ แก่นโท
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงวัชรียา ศิลปมูลย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายวิภัชภูมิ หิรัณย์รัศมี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ ชืนชม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงวิไล บุญทาป

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ พิลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงศศิกาญ อังคะนิต
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงศิริพร เมืองจันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงสกาวิณี สุทธิกรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายสราวุฒิ สุนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายสิปปกร อินอาน
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา หานาม
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงสุกัณฑ์ญา อุทโท
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ผุเพ็ชร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๖ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายสุทธนัย ชาลี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงสุทธิดา จำปาหอม

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายสุทธิพงษ์ เกษมสุข

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงสุนันธิดา กลินอ้ม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงสุนิสา สระบัวคำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงสุปริยา สิงห์ศร

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สมคิด

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงอธิดา พลอามาตย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงอนาจจลิยา วังญาติ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงอมราภรณ์ ราชเสน

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงอรรจยา สุขสานต์

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงอรัญญา หมูนดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงอลิชา พรมหา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงอังสุมา สายบุตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงอัญชลี ผิวเพชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงอัญชลีพร เชียวประสิทธิ

่ ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายอัษฎา มีชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา เพชรฤทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงอาทิตย์ยา มหาวงศ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๑๙
เด็กชายอารอน ธยานี

กำมันะคุณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายอาระเดช ทองจันดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงอาริษา โพธิวัด

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายอุดมพงษ์ ราชมอินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงอุไรพร ทองอ่อน
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายเจตษดา พันธ์สิงห์สอน
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๒๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ แสนโท

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ โพวันส์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายเสกสรร ทาเทพ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายโชติวิชช์ พงษ์จิระธนากุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงกรกนก สระบัวคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงจันทรา อนันต์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายจินดา ศรีทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

ปาระมัด
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงชลธิชา โพธิวันล์

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายชัยชาญ สายหล้า
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๗ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายชินวัตร ปราณี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงชุติมา งอกงาม
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายณัฐพล ขำคม
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตธิจักร
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงธิติญา กางกัน

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายนัฐกร รุ่งเรือง

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายปฏิภาณ บูชาพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายประสิทธ์ ฉลาดเฉลียว

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงปยฉัตร มุสิกะพืช
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงพรชิตา ผาชัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงพรพิมล ปองเพ็ชร
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายพลพล ราชสาร
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงพัชรพร สุขสานต์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงพัดชนิดา ลอดคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายพีระพัฒน์ สอนจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงศรันย์พร ธงไชย

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๕๑
เด็กชายศักดินรินทร์

์

โมกข์ศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๕๒

นายสิทธิพร คิดถูก
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายสุขี บูชาพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงสุจิตรา ประชาโชติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงอฐิชญาพร แดงบุตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงอรพิณ พละศูนย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายอริยวัตร วงษ์แก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงอาทิติยา กุระจินดา
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงอินทิรา วงศ์จันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงเกษสุคนธ์ เหล็กเพ็ชร

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายเสกสรร จันทะนาม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๖๒

นางสาวขนิษฐา ไกยะวินิจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายคณพัฒน์ อาจทวี
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๖๔

นางสาวจันทนี แสนคูณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๖๕

นางสาวจีระวรรณ แรกเลียง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๖๖

นางสาวจุฑามาศ มังคลาวัน
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงชลธิดา อาจหาญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๖๘

นายชัยวัฒน์ สอนศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๖๙

นางสาวฌัชฌา สงนอก
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๘ / ๑๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๖๗๐
นางสาวญาสุมิล เสวะมาตย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๗๑

นายณรงค์เดช ทองแดง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๗๒

นายณัฐวุฒิ อินธิแสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายณัฐิวุฒิ หลอดคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๗๔

นางสาวดรรชกร กำลังมาก
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๗๕

นางสาวธิดารัตน์ หมูนดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๗๖

นางสาวนริศรา ทองเทพ
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๗๗

นางสาวนารีรัตน์ บุตรลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๗๘

นางสาวนิภาพร ประชุมเหล็ก
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๗๙

นางสาวนิภาพร สังสีแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๘๐
นายนิรันดร สิมสี

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๘๑

นายปรเมศวร์ สุวอ
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๘๒

นางสาวปยะฉัตร ศรีภิลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๘๓

นางสาวฟองสมุทร คำมะวง
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๘๔

นางสาวมาลีวรรณ์ อุ่นอาษา
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๘๕

นางสาวยุพา เกียงรัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๘๖

นางสาวรัตนลักษณ์ ฤทธิจีน

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๘๗

นางสาวรัตนาภรณ์ มะลิมาตร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๘๘

นางสาวรุ่งนภา แสนโท
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงวาสนา หลอดคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๙๐
นางสาววิลาวรรณ ถินระหา

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๙๑

นายวีชัย ชินดา
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๙๒

นายศราวุฒิ บุตธิจักร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๙๓

นางสาวศิริพร คำนนท์
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๙๔

นายสถาพร ไชยหล่อ
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๙๕

นางสาวสถิตย์ภรณ์ ส่องแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายสหพล ขอดเมชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๙๗

นางสาวสาวิตรี นิตย์ภักดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๙๘

นางสาวสิริยา สุนา
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๖๙๙

นางสาวสุณิสา สุริราช
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๐๐
นางสาวสุดาวัน พละเลิศ

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๐๑
นางสาวสุติมา โคตรพุ้ย

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๐๒
นายสุทิวัส พุทธรักษา

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๐๓
นายอนุสรณ์ โพธิเมือง

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงอรปรียา แสงสุวรรณ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๙ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๗๐๕
นางสาวอรวรรณ หรดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงอวัสดา ไกยสิทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๐๗
นายอัฐธนวัตร บัวสะอาด

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๐๘
นางสาวอารียา โกษา

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๐๙
นางสาวอารียาภร อ้อยที

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๑๐
นางสาวอุบลรัตน์ สืบอ้วน

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๑๑

นายเกียรติพงษ์ แก้วธรรมมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๑๒

นางสาวเจนจิรา อ่อนอัฐ
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงเบญจพร ศรีตัดสูง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๑๔

นายเพชร ชัยสร
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา คณะบุตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๑๖

นางสาวเพ็ญพักตร์ ลีลับ

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๑๗

นางสาวกฤติกา เจดีย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๑๘

นางสาวกฤษณา ศรีสุราช
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๑๙

นางสาวคนิตรา อังคะนิต
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๒๐
นางสาวณัฐธยาน์ ชารี

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๒๑

นายพัฒนะ พวงน้อย
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๒๒

นายภานุพงศ์ การะเกตุ
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๒๓

นางสาววรรณ์นิภา สาสี
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๒๔

นางสาววาสนา คำมะวง
๐๙/๐๓/๒๕๓๙

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๒๕

นางสาวอาจารี สุขสวรรค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๒๖

นางสาวจิริยา เขียวมนต์
๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๒๗

นางสาวจุลัยรัตน์ โคตนาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๒๘

นางสาวธัญลักษณ์ บุตรโท
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๒๙

นายศักดินรินทร์

์

หานาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๓๐
นางสาวสุณิสา จันทร์หา

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายกฤติมากร บุญตัง

้

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายธีรยุทธ สีวะจูม
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายปณณธร กอมณีย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายศุภวัทน์ โรคน้อย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงพิมพ์พมล ใบขุนทด
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงพุทธิรักษ์ คำน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงแพมณิการ์ วรรณโสภา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงณัฐชยา โสภา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงณัฐชยา เฉลิมศิล
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๐ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงพิมพ์วิไล กอมณีย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภูละคร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายศราวุธ ชาดา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วมงคล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายกฤษกร มุทาพร
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงชนิษฐา ดาวัลย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายณรงค์เดช ละออศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายนที อินลี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายบดินทร์ คำเณร
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายบดินทร์ ยุติรักษ์
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงวรกาญจน์ หอมลำดวน

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายวุฒิพร ทองวร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงศุภัชญา ดำมา
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายสุรินทร์ โพธารินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายอภิชาต เขียวเข้ม
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายเศรษฐศิริ พันธุ์ดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายธนพร ด้วงแก้ว
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงปาลิดา ภักดี
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงสิดาพร ลูกบัว
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายจิตติ โกสัตถา
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงจิราพร คาทุมมา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายนิมิต บุญอุ้ม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายปฐมพร สังฆวัตร
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายภูริพัฒน์ พรมเกตุ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายชัยทัต วรรณโสภา
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงธีรกานต์ ทองเหลือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายเกษมสันต์ แก้วกานก
๒๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สังฆวัตร
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงกัลยา แก้วโท
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงจามจุรี รัตนศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงธนภัค บุญกระจ่าง

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายธนัช กลมเกลียว
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ วงค์ละคร
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงปวีณา สอดเสน
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงผกามาศ โคกโพธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  
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อจ ๔๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายพันธ์ศักดิ

์

กตัญู
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายพีรภัทร แสนเลิง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงภัคจิรา โกสัตถา
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายภานุพงค์ จำปาแดง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายภานุวัฒน์ มณเฑียร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๘๐
เด็กชายภานุวัฒน์ มีศิริ

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงมุกดามาศ คำภา
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงรัตติยา ลูกแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงวรรณภา พรมอินทร์
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายวิบูลย์กิต อนุดำ
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงศศิวิมล ก้งซุย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงสุทธดา นาแพง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายสุรกานต์ สีสุวงษ์
๒๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายอรุณ ศรีสุวง
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายอัศวิน จำปาแดง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา อินทิราช

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายปณณธร ชมภูจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
จันทรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงขวัญแก้ว ปองกัน
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายชาตรี ทองเบ้า
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงตวงพร นามพิทักษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงนภัสรา ปสสาคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายพงศกร สีก่อม
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงภัทรธีรา ปฏิวรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายภูริวัฒน์ สุดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงมัณฑิตา ปองกัน
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายระพีพัฒน์ มุทาพร

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กชายวรินทร พันธุมาศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายเจษฏาภรณ์ ชิตะวงศ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กชายเตวิช มีจาด

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายยุทธพิชัย ปรือทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กชายรัฐภูมิ หาญจิตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กหญิงจินดารัตน์ ทองวรณ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กหญิงเบญญา ประเสริฐสังข์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงเพชรลดา นาคพันธ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงราชาวดี อินมี

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๒ / ๑๒๔
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อจ ๔๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กชายเจษฎาพร ขันธวิชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายณัฐกริช ศรีวิชัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายธัชพล มุทาพร
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายธีระชาติ แสนเขียว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายนที มุทาพร
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายนภนต์ บุญทุ่ม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายพงศกร พานิชกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงจรรญา ศรีสุวงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงประวีณา คำกันยา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงพิชชา หาวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงศรัญญา ไชยะโท

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายกฤษฎี พลศูนย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุตรศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายตะวัน สังครักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายสุเทพ จำปา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายรัตภูมิ วันทาพงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายวีระพันธ์ ต้นโพธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายอรัชพร หาญจิตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ มาลุน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงกมลนิตย์ นนพละ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา หนูละหาน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คู่แก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงมนรดา ศรีสุวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงอรปรียา ปรือทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทร์สว่าง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ บรรณจง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายวีรศักดิ

์

วรรณโสภา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

ศรีสุข  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายอติกานต์ แนบชิด
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

ศรีสุข  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายโชคอนันต์ ปตไตย ๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

ศรีสุข  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายนครินทร์ แกล้วกล้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

ศรีสุข  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายศักศิภัส นุแรมรัมย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายชาติรักษ์ คันธะระ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

ศรีสุข  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายจิตตินัย ลาภสาร
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

ศรีสุข  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายเวธกา กานุสนธ์
๓๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

ศรีสุข  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงนราทิพย์ มนเทียร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

ศรีสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๓ / ๑๒๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงศศินา แสงตะวัน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

ศรีสุข  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงวีรวรรณ มุทาพร
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

ศรีสุข  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงเกตุสีรี ดาสิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

ศรีสุข  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายปยะณัฐ รำไพ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายสุระทิน พร้อมสุข
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทองแลง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายธนโชติ โพธิพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายพัฒนกิจ ไชโยธา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายพงศกร ไชยคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายกฤษดา กาเผือก
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุตรสีทา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายเพ็ญพิชชา ปาตาสี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายรัฐภูมิ ทองห่อ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายธีรภัทร ลาภสาร
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายปฏิภาณ ปรือทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายไกรศร คำผา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายพิชัยยุทธ หาญจิต
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ดวงโสภา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายวีรชัย ใจแน่น
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงอภินันท์ จุกจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ รัตนศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงอรวรรณ จุกจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงอรปรียา อินชนะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงธนัชชา พระสุมาตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงมลฤดี รักธรรม
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงจิรภิญญา บุตตะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงดวงทิพย์ มุทาพร
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสงอ่อน
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงอนินทิตา แสนเริง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายรัฐธรรมนูญ มณีสาย
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายณรงค์ รุ่งเรือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายกมลนิตย์ มีผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำย่านาง วัดคำย่านาง  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ลี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำย่านาง วัดคำย่านาง  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายธรณ์เทพ เกษมสุข
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำย่านาง วัดคำย่านาง  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงบุษกร โสมรักษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำย่านาง วัดคำย่านาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๔ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายภัทรชัย รู้เจน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำย่านาง วัดคำย่านาง  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายวีระ จูมดอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำย่านาง วัดคำย่านาง  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายศรัญธร ปรือทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำย่านาง วัดคำย่านาง  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายศักดิดา

์

สุทาศิริ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำย่านาง วัดคำย่านาง  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๘๔ เด็กหญิงสุพิลาศลักษณ์
ไชยคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำย่านาง วัดคำย่านาง  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ทองเกลียง

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำย่านาง วัดคำย่านาง  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงนภาพร ต้นโพธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำย่านาง วัดคำย่านาง  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายธณชัย ไขแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดดอนดู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงปนัดดา บัวงาม
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดดอนดู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงวารุณอร แพงดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดดอนดู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กชายศราวุฒ ฉัตรดร

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดดอนดู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงศศิธร สุวรรณโค
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดดอนดู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๙๒
เด็กชายพงศานุวัฒน์ สีหาขันธ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดดอนดู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายวายุ หาระสาร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดดอนดู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๙๔
เด็กหญิงกรรณยากร บ่อแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ บุตรดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีพันดอน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายกิติพัฒน์ ศรีบุญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๙๘
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ ทองห่อ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายคณาวุฒิ ปสสาคำ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายจักรพรรดิ

์

มีดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๐๑
เด็กชายจักราณฤเบศ วงศ์งาม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงจิดาภา สอดส่อง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๐๓
เด็กชายจิตตินัย หนูตอ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายจิตรพิศุทธ์ ทองโพธิศรี

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กหญิงจิรพร พุทธปญโญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงจิราพร กู่โบราณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงจีรภา อินลี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงชยานันต์ สรศรี

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงชลธิชา พุ่มทิม

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายชวัลชัย อาจวิเชียร

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงชัชนิดา แพงคูณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายชานน ศรีทิม
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายชิติพัทธ์ คำภานิล
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายณัฐกิตษ์ ผลารักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  
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อจ ๔๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงณัฐชา อุทิตสาร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายณัฐนันท์ นิยมสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายณัฐพงศ์ แก่นสาร
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงณิชาภัทร ประเสริฐ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงดุจดาว กุลสิงห์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๒๐
เด็กชายทรัพย์มงคล ธารประเสริฐ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงธนพร จันทรพรหม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายธนพิพัฒน์ อุทิตสาร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายธนภัทร กณารักษ์
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายธนรัตน์ พลคำมาก
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายธนัชพล ไกลกล
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายธนูศักดิ

์

ทองใส
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายธนโชติ สีวะสา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายธีรธาดา ทาสีงาม
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงนนนรา สุดสูง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๓๐
เด็กชายนภัสกร สอนศิษย์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงนภาพร มูลเพ็ญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงนิชนิภา เกิดจันทึก
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงนิลวรรณ โสภาบุญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายบัญญวัต วิรุฬกิจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงบุษราภรณ์ เสนาคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายปนัดดา เหมาะสม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงประภัสญา จันทร์หอม
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๓๘
เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

ต้นโพธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงปวีณา สุระคำ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงปทมาวดี แร่เพชร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงปุณยาภา สีบัวลา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายพงศภัค บานที

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงพรประภา แสงแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายพัชรพงษ์ โพธารินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายพิชิตชัย รักษาสัตย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงภัณฑิรา โสมรักษ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายภิรเมธ อัครมาตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายภูมิมินทร์ ปองกก
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงมนัสวี ปรือทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๖ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงยมุนา แกสปารี

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงยุภาพร ประสมสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงลลิตา พรมจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายวงศธร ปานะสี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงวรรณภา พลธิแสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายวรัญู บุบผา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงวิลาสินี ค่าแพง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ ไชยมะณี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายวีรภัทร ต้นจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงศรินยา จารุขันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงศิริภัสสร ศรีจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายศุภกร ย่อยเงิน
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายสนธศักดิ

์

จันทะสิงห์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงสมิตานัน แสนพันนา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงสมใจ กานดา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายสยาม บูชาพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายสรวีย์ ศรีเมือง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงสร้อยเพชร บุตรดาจักร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงสวนี คำภูพูล
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายสาคร สุขหวาน
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายสิรภัทร ไชยเพ็ชร

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายสิรวิชญ์ พันธ์ดวง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงสุภัสสรา ขุนพานิช
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงสุวรรณี สายวร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายอดิศร เทพพันธา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงอทิตยา จำปาหอม
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงอทิตยา ดอกไม้
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงอรปรียา ชูลี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงอรอุมา พงษ์เกษม
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงอรัชพร กาเผือก
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายอวิชา ศิริวุฒิ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายอัษฎาวุธ แสนวันดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายอัษฏาวุธ จอดนอก
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายอุเทน แว่นแคว้น
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายเขมฐราช พรมจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๗ / ๑๒๔

้
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อจ ๔๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงเดือนอำไพ ฝอยทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ไกยมาตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงแพรวา ถาดไธสง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงโมลี มาลินี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงกนกพร ประทุมมาศ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ชูพะเนาว์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงกรรณิกา มิวงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ประชุมแดง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายกำพล ราชสุด
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายกิตติทัต ขันยา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายกิติพัฒน์ ทุมพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายกีรติ ปรือทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงจันนิพา พันธุมาตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงจารุวรรณ มะณีทิพย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายฉัตรมงคล อ้นนาสา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงชนิดา บาทจิต

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงชนิดาภา ปาตะศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงชลธิดา กองหาโคตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงชลิตา มุทาพร

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงชาลิสา ศิระขวา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงชินรัตน์ วิลาพล

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงญาณัจฉรา ขันยา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงฐิตาพร ทันเทียง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายณรงค์ จันทร์หอม

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายณรงค์เดช เจริญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงณฤชล ตระทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายณัชพงศ์ ตังแสน

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงณัฏฐิติกา กาลจักร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๑๓
เด็กชายณัฐนันท์ สุวรรณโค

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงณัฐพร พิกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายณัฐพล ขันติกุล

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายณัฐพล สุนิพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงดาลิน สีแลง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายทักษ์ดนัย ลาดโพธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายทัศน์พล วะยะลุน

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๘ / ๑๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงทิพปภา ทองวรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงทิพวรรณ สุวรรณโค

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายธนโชติ ธานี

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงธิดาพร มนเทียร

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายธีระชัย วงษ์นาม

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงนัชรินทร์ สมน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายนัทธพงศ์ หาญจิตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายนันทพงษ์ สังฆวัตร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายปกรณ์เกียรติ สาระบูรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงปณิดา สำราญสุข

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงปรัชญา บุตรแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงปราณปริยา ทองห่อ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๓๒
เด็กชายพงศกร นาคอยู่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กชายพัชรพล สุนิพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงพัชราพา จันทร์สว่าง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงพิชญา นามรักษา

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงภัคจิรา รุ่งเรือง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กชายมนตรี การบุญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายรัฐภูมิ ต้นเกตุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงรัตติยา อุภัยศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงวรพิชชา ตระทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงวรรณวิสา ดีขุนทด

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายวัฒนเดช พรมมาลา

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงวาสนา ช่อจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงวิจิตตรา อยู่เย็น

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงวิชญาพร ปอมหิน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงวิชุดา ผลทวี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายวีรศักดิ

์

สมรัก
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กชายวีระชัย หมดกรรม

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๔๙
นายศรัญพงษ์ ดาบุตร

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงศิรินาฏ โชติทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ลือขจร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ แก้วกานก

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กหญิงสุทธิดา บาลุน

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงสุวนันท์ อักษรพิมพ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๙ / ๑๒๔

้
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อจ ๔๔๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายอธิวัฒน์ พันธ์จูม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กชายอนันตชัย วรรณตรง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายอภิวัฒน์ ดวงเนตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงอรวรรณญา ปองปก

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงอรัญญา รืนเริง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงอริสรา บุตตะโคตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายอัครพงษ์ ชัยบุญทัน

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๖๒
เด็กชายอิทธิกร สายวร

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๖๓
เด็กชายอุดร เกตุทองมา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงเจนจิรา หาญจิตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงเจษฎาพร เพ็ญจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๖๖
เด็กหญิงเนตรนภา กัวอาจนา

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงเบญจพร พวงทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงไผ่ทอง ราชสุด

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ใครหิน

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายกิตติชัย แสนเลิง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กชายจักรพรรดิ

์

เมืองแสน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงจิรนันทร์ รัชพันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กชายจีรวัฒน์ มุทาพร

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๗๔
เด็กหญิงชมพูนุช สำราญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กชายชาญยุทธ บรรจง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงฐิตารีย์ มุทาพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชาวระนอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายธีรพงศ์ มูลสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๗๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

พงษ์ศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงนฤมล นิติวัชระกุล

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงปวีณา หงษา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๘๒
เด็กหญิงปาริชาติ สมขาว

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายพงศกร ชูญาติ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงพรพิรา ราชเสน

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายพีระพงษ์ วะณานิชย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๘๖
เด็กหญิงภาวิณี แจ่มใส

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๘๗
เด็กหญิงละออง คำมา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงวชิรญาณ์ คำกันหา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายวีรพล มุทาพร

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๐ / ๑๒๔

้
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อจ ๔๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

ศรีเมือง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๙๑
เด็กชายสวิตต์ บุตตะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายสิทธิชัย ไขแสง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายอธิบดี แสนศรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายอินทจักร สุดชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๙๕
เด็กหญิงเบญจรัตน์ บุญสุภาพ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงกนกวรรณ หาวงศ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายจีระศักดิ

์

ทองสา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๙๘
เด็กชายชำนาญ ประดิษฐ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๐๙๙
เด็กชายทัศน์พล ภาพิรมย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงธัญญลักษ์ เทียมวงค์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๐๑
เด็กหญิงนภสร จันทร์หอม

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงนภัส ไขแสง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กชายบุญเกิด สิงห์เหม

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงปภาวรินท์ สัชชานนท์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงปณฑา วรพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายพงประเสริฐ พิมพ์หาร

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายพรชัย พันธ์ดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงพัชราภา สิงห์ซอม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๐๙
เด็กหญิงพีรณัฐ เล็ดลอด

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๑๐
เด็กหญิงรสสุคนธ์ แสนยศ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงรัตติกาล สุทาสี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายวรวัตร คงประเสริฐ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงวิภาดา ชารีรักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงสิรินดา กานา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงหนึงฤดี

่

ศิริวุฒิ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

ใจใหญ่
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายอวิรุทธ์ บริเวช
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงอินทร์ธิรา คณะศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายโบนัส ยมหล้า
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงจุฑามาศ คลองมิง

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายฉัตรชัย เวียงสงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงชมพู่ งอกงาม
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายชูเกียรติ กณารักษ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายณัฐพล อุดมศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๑ / ๑๒๔

้
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อจ ๔๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายณัฐภรณ์ ศรีซองเชษฐ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายธีรภัทร ลาดโพธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายนพรัตน์ วันเสียน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงนลินี ตาดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายบัณฑิต ศรีวงษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงพรนภา สร้อยสละ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายภควัต ตันสุ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายภูดิศ โสดามรรค
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงรัชนี โหรานิคม
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงรัชนีกร วงขึง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๓๕
เด็กหญิงรัตนบัณฑิต ไปแดน

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงรุ่งฤดี ธรรมเกษ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายวทัญู ปาตะศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงวรรณพร จะตุรัง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ เขียวมนต์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๔๐
เด็กชายวิรัลพัชร ยอดหอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายศตวรรษ นามรักษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงสมจิตร กานดา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงสมจิตร เหมาะสม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ตะวันเลิศสกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงสุภาพร ศรีมันตะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงอชิรญา ไหลหลัง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายอนันท์ พิมเสน
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงอรนุช จันทร์ศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงอรัญญา หนองหล้า
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงอารยา หาญชัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายอำนาจ กาเผือกงาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงขนิษฐา พันธ์จิตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงทิฆัมพร ปะระมะ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายธนณัฐ ทุมภู
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงพรรณวษา แก้วปานกัน
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายรพีพัฒน์ สายตา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายรัตติวรรธน์ นครพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายวชิรวิทย์ อัปกาญจน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ คำแพง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๒ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงสุจิตตรา ผาพิมพ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายอนุชา ลาเลิศ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลาภมาก

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงจิรัชญา ทีฆายุโก

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงณัฐริณี สำราญสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงภัททิยา อุทธา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายภูริทัศ สุจันทา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงวรรณธิชา สู่สุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายอภิภูมิ สมรูป
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

มาทฤทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สู่ขวัญ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายภูชิต เกิดสุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายวิชิต ดาบุตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายวิทูร ปญญาใส
๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายอมรเทพ ขอสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงนัฐนิตา จันทะนาม
๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงนันท์นภัส หอมลักษณะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงปุณยวีร์ สายตา
๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายวิทูรย์ ไตรทิพย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงสุนิสา พันอุไร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กชายจิตติพัฒน์ แก้วมาลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายจีระพงษ์ มังมี

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงชัชฌรินทร์ อนันต์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายปฏิการ อัปกาญจน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เทียบกึง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายรพีพัฒน์ มีดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงวัชราพร ตัวงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายวีรพงษ์ วงศ์อุดม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายศักดิพล

์

ชาวระนอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงศุภามาศ ขำพร้อม
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายสิรวิชญ์ ซามา

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายอติชาติ คำแพง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายเจษฎากร ศรสำแดง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายเฉลิมชัย ใจแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายกรกฏ พรมทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๓ / ๑๒๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ แดงพูลผล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงทิตย์นภา เรือนเงิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงปาริชาต ทุมภู
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายปยพนธ์ เทียมทัด
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายภานุวัฒน์ หวลศาลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ คำผุย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงรุ่งจิรา สวัสดิพูน

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๐๒
เด็กชายศราวิน สิงห์เชือ

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๐๓
เด็กหญิงอุมากร ซอยรัมย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงปทุมวดี วุธรา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงปภาดา ไพรบึง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงลลิตวดี บุญทิพย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กชายอนุชา พานอ่อน

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงอริยา คำลี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายคมกริช สอนสำแดง

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ โมลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงสุพัตรา ลาแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายสุเมธ ขำพร้อม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กชายชินวัตร แสงทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๑๔ เด็กหญิงอภินุชจารีพร
อมฤก

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงกชกร สีดาพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงจามจุรี ทองคำผุย
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายชลธิศ ญาติเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายธนากร โทบุดดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ บัวลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายพงศธร สิทธิผล

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายพัทธดนย์ พิลาทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายวิรากร ทองทับ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายแดน ทีทำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายวรากร หล่าหนูเหม่า

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายกมลชัย พิลาทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายกรรณชิต ถาพร
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงนัชดาภา กาวินจ๊ะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงปพิชยา โพธารินทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายพัชรพล บุญทุม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๔ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๒๓๐
เด็กหญิงมนรดา พรมสาร

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายสุชัญญา ไชยคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงกานต์มณี นิวทอง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายนนทวัฒน์ พุทธรัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงกันติชา แก้วกนก
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองพรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายธนโชติ นอลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายปยพงษ์ เฮง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงศิรภัสสร ประเสริฐสิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงอุไรภรณ์ พันธ์แดง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กหญิงเกศินี แสนเรือง

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงเสาวนีย์ สิทธิธรรม
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงจิราภา พันธ์จูม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายภานุเดช เจวรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ นิมกัน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงวรรณภา จารุขันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงจิราพร เร่งพิมาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงบุญฑิวา ผ่องแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงปริญญา บุญห่อ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายศุภวิชญ์ วันดีวงค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงขณิฐา หงษา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายนาธาน ทองทับ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายภาคภูมิ ทองทัพ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงลักคณา คำพิลา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงอชิรญา บุญเกือ

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงลลิตา พานทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงอภิญญา ชิณโคตรพงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายอานุภาพ โทบุตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายชิติพัทธิ

์

ปาบุตร
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงทิภาวดี นามทะไชย
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงธินัดดามาศ อัปกาญจน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายประวิทย์ ปญญาดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงปรียาณัช ทองแล้ง
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงปรียานุช วันสา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงภัทรธิดา อินลี
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๕ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๒๖๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ นนทะพรม

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงชลลดา มหาโยธิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา มหาโยธิน
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงธฤษิดา ดอนสิโยเพ็ชร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงนลิน สีสุนนท์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงกุลนิภา คำลอย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายธนชัย ตันเลิศ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายธนภัทร ขันธรรม
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงจตุพร ขุนภา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายจักรี ปาบุตร
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงชุติชาภา ร่องบุตรศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงณัฐธิดา มะณีสาย
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๗๗ เด็กหญิงบุษบามินตรา
โคตตะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายวิริยะ เรืองสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงอติพร พูลภาพ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๘๐
เด็กชายอภินันท์ พันดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายจิรพัฒน์ รืนเริง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายณวพงษ์ ฤทธิวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายธนากร วงศาโรจน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)

วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายนิพพิชฌน์ รืนเริง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงปาณิสรา สุเววงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)

วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงพิชญ์ภัค พิลาทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)

วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงสุนิศา ดาโรจน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)

วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงอัญชลีพร โอชา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)

วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายจิตรนัย สุพรรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายธีรัตม์ บุญมาก

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายพีรัชชัย อักษรพิมพ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายสิริราช คงมาก
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงกุลสตรี กานุสนธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงวรรณิษา สุทธิศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา ประสานศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงอรรัมภา นามเพชร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๙๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำผุย

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงโสมสุรางค์ โสมณวัตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๖ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายศุภฆวัฒณ์ ลุจิตร

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๐๑
เด็กชายอภิชาต ใหม่คามิ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายชาละวัน ภูประธรรม

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๐๓
เด็กชายสิริวัฒน์ กาญจนพัฒ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๐๔
เด็กชายธีรภัทร แก้วสะอาด

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๐๕
เด็กชายธนัช ไชยสัตย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงนฤมล โล่คำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๐๗
เด็กหญิงนารี ยังสันเทียะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๐๘
เด็กชายพรพงษ์ พูลเพิม

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กชายสืบสกุล ถาพร

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กชายเสฎฐวุฒิ มีดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายวีรวัฒน์ หลวงศรี
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายอภิชาต โพธารินทร์
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายธนพล โล่ห์คำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงสุพัตรา ทิดโสม
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงภัทธมน มีสุข
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงนิภาวรรณ ศักดิวงศ์

์

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายภัชชัย อินลี ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายกิตติพงษ์ มีสุข ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายพิเชษฐ์ จุกจันทร์
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายเสกศิลป สมบูรณ์

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายสรวิชญ์ มีดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงจิตรทิพย์ สมจิตร ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงสุทธิดา โพธารินทร์ ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงกุสมนภา สำราญสุข ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๒๕

นายธรรธวัฒน์ สุขสานต์
๒๗/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม

ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๒๖

นายวิทยา สำราญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม

ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๒๗

นายศราวุฒิ ผ่องเกตุ

๑๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๒๘

นางสาวชินรัตน์ ลาหลายเลิศ
๓๐/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม

ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๒๙

นายราเชนท์ โพธิไชยใหญ่

๑๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๓๐
นายสุรเชษฐ์ คำสุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๓๑

นายนันทิวัฒน์ ตรงต่อกิจ
๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม

ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๓๒

นางสาวอธิชา คำทา
๒๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม

ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๓๓

นางสาวณัฐกุล โพธิวันส์

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงสุจริตา พิมพ์เพียร
๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม

ไชยาติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๗ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายชาติชาย สีทน
๑๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม

ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายอนนท์ พิมพารัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม

ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงสุวรรณสา สายโรจน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม

ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงชุติมา สมหมาย
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม

ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงนฤมล จันทร์สว่าง ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงผกาทิพย์ แก้วโท

๒๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายพีระพัฒน์ สีสุวงศ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายสุวัฒน์ มาพงษ์
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงกันติยา วิชาชาติ
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ ลำมะนา
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงมณทิพย์ บือทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงลลิตา วิชาธรณ์
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายสุบรรณ พันธุมาศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายสุเมธี ศรีทัด ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายศักดิธัช โล่ห์คำ
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๕๐
เด็กชายสุทธิรักษ์ สุทธิสาร ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงเก็จมณี ทองเกลียง

้

๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงพรชิตา มีทองแสน ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงทิพยดา อินบุตร
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงชมพูนุช ศรีทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงกรกนก ไพฑูรย์
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงชนิดา โคกโพธิ

์

๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงศิริวรรณ โมลี ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงสมฤดี อินลี
๒๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงวรรณภา มีดี
๑๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กชายธนพัฒน์ อินบุตร ๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายกันตพงค์ แก้ววันนา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กชายทัพเทวา แสนสนาม
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สาระผล ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงวิรมน ช่างดำ
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายนพรัตน์ อินเดช
๒๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายสืบสกุล ประทุมทอง ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ นิวทอง

้

๒๒/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายสหภาพ สาโสม ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายสหรัฐ สาโสม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๘ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงลดาวัลย์ โกภา ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงอาทิตยา โคกโพธิ

์

๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงอัจฉริยา เนินภู
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงวิชญาพร อ่อนหวาน
๒๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงรวีวรรณ บัวหอม ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงนัจฐภร บัวหอม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายจักรภพ ไชยนต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายวรกานต์ มุดกระโทก
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายชัยวัฒน์ เพิมผล

่

๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายปุณณภพ ปามุทา ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายกุลชวาล สมภารเพียง

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ปุมสันเทียะ

๊

๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงณัฐริกา ทองสุข
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงขวัญนรี สังวาล
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายฉัตรชัย ธรรมธร
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายธนพล แก้วกำ
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายธนพร พิมพ์หาร
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายอนันต์ สืบมี
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงรัชนี ทองห่อ
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา พรสี

่

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๙๐
เด็กหญิงฐิตาภา สาระคำ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายณัฐพนธ์ ศรีจันทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายทรงยุทธ์ สิถิระบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงธัญพิชชา จำลองกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ย่อยไธสง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงภัทรภร โคกโพธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายวิทวัส ธิติวรรณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายศรัญู ลาภสาร
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สายศร
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ยุวพรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๐๐ เด็กหญิงหนึงแสงเดือน

่

หาญจิต
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๐๑
เด็กชายอคิราภ์ ศรีกลางเมือง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๐๒
เด็กชายพัสกร แสงทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กชายรัฐกิตติ

์

แรกเรียง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงวิชุดา ลือนาม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๙ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๔๐๕
เด็กชายสมควร ต้นเกษ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายเทวฤทธิ

์

ผาเหลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงชนิภา ลือนาม

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๐๘
นางสาวสุกัญญา พาหา

๐๑/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กหญิงชนัญธิดา ธานีหงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๑๐
เด็กหญิงชนาภา หมืนกล้า

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงชิตาภา พรสี

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงธนพร วันดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายธนภูมิ ภาษี
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายธนศักดิ

์

ประดับ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายธนโชติ โพธิใต้

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายพงศภัค อินทรธรรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงพัชรธิดา พรสี

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงพิมพิน ทบด้าม
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายรัฐพล บุญมัน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กชายศักรินทร์ หลานท้าว

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงศิริพรรณ วันดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงสุกัลยา ชาธิพา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงสุพรัตน์ พรมน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายกายสิทธิ

์

สายตา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงจิตลดา เทพคุณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงชนิกานต์ สิงห์กวาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงณัฐรัมภา โสมรักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงทัศนีย์ ถาศักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายธีระเทพ ผดุงลาภ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงรักสุดา ไชยมีสุข

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายนราธิป หาเนาสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงนิธิพร แสนโพธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายปาราเมธ เคนท้าว
๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงปยพร วงชารี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายภัทรดนัย ช้างทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ พรมน้อย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ พันดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงอภิชญา พิมพิจารย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงเกวลิน เทียนชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๐ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๔๔๐
เด็กชายภาณุ ธรศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายกิตตินันท์ เบ้าคำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายสกุลไชย ไชยขาว
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงกมลพรรณ พัฒนสาร
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงศศิวิมล โสภา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงปาลิตา เทียมทัศน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงบุญฑริกา องอาจ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงนิภาพร เหมมะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายจิรายุทธ องอาจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

สมภพ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กชายญาดา ธิมาทาน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงบวรรัตน์ เกิดศรีพันธุ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายณัฐพร ลูกบัว
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายบัญญัติ คำเภา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๕๔
เด็กหญิงจินตญาภัทร โมขศักดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีเนตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงสุภาพรรณ โสมรักษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงสุภารัตน์ อินลี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงจิดาภา รักษาสัตย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงกุลณัฐ วันดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงนวลลออ กีฬา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงจิตลดา นิติศักดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงปริยฉัตร สรรพศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงอินทิราพร ปะนะที
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงอรชร พสุมาตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงวรัญญา สมเนตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายศุภสิทธิ

์

สุดตา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายชนกันต์ ทองเทพ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายนฤศักดิ

์

โทจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายสิทธิโชค แก่นกูล
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงอุทุมพร อุตส่าห์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงกมลชนก โกมลศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงธนภรณ์ ดวงโสภา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงสุทิมา วิลัยสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงกุลธิชา ประจญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๑ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงนันท์สินี ยีวาศรี

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงชนิดา แสนอุบล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงวิจิตตรา โสมรักษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงสุภิศรา ฉายเลิศโฉม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายชินวัตร อุทธา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ กลินแก้ว

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายวุฒิชัย เค้นท้าว
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงจิราภา โสภา
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงวันวิสา แซ่ฮ้ง
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงจิตวิภา สรรพศักดิ

์

๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงพลอยมณี เค้นท้าว
๑๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงอรอุมา วิระบรรณ์
๑๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงกุริสรา กมณีย์
๑๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงศดานันท์ ภักดี ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงกิรณา อ่อนหวาน

๑๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายวรายุส แสงอาจ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กชายชญานนท์ ครุฑนาค
๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงศุภาวรรณ พันทิมา
๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๙๔

นายสาธิต นำไทย
๑๓/๒/๒๕๒๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๙๕

นายรานนท์ แก้วสง่า
๑๔/๕/๒๕๒๘

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๙๖

นางสาวอารีย์ ปุมสาเกตุ
๒๙/๓/๒๕๓๒

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๙๗

นางสาวนิราวรรณ ศีลบุตร
๑๗/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๙๘

นางสาวภาณุพรรณ พลเทพ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายสืบพงษ์ พลเทพ ๕/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

ก้อนด้วง ๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายศตวรรษ หนูสิน

๑๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๐๒
เด็กชายพิชิตพงศ์ โสภา

๑๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงลลิตา มารมย์ ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงวลัยภรณ์ ทีฆะพันธ์

๒๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ โนนโพธิ

์

๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงวันวิสา บัวระภา

๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงอรัญญา วริสาร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงพิมพ์นภา สิงห์นาค

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายพงษ์พิสิทธิ

์

ยุวบุตร
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๒ / ๑๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงกมลวรรณ มาหา ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงวันทนา โสภา
๒๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงมะลิวัลย์ สนโศก
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายเกรียงไกร ผิวสุวรรณ
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงอรทัย สายทอง
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงกอรัก อำไพ
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงปริศนา พันทา
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายพงศกร ไหลหลัง

่

๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงวาสนา อาจหาญ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงสุพัศรา วงบุญมา
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงนัฐชนก บริสุทธิ

์

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงสุกัญญา โสวันนา ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงจันทนิภา วันดี
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงแสงทิพย์ พานิช
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงจันจิรา องอาจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายพิษณุ โพธิศรี

์

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงกัลยา รัตนพลแสน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายอภิชาต บุญชม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงธมนวรรณ บริสุทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายกิติพงษ์ ผิวบาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๓๐
เด็กชายครองราชย์ จันทศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายจักรพงษ์ กันฮะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายธีรพันธ์ พันโยธา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงสุภาพร พิมพ์บุตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายทยากร อกอุ่น
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายธีรพงษ์ อาศัยสงฆ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงนิภาพร กาลพาทย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงประภาพร วิชาทร
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงภัคจิรา หาญณรงค์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงมุทิตา มุทาพร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงวราลักษณ์ บุญไชย

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงเกวลิน อัมพุช

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงเกศกนก อกอุ่น
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงดวงหทัย บุญไชย
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงดวงเนตร เพ็งเดียว

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๓ / ๑๒๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงทิฆัมพร ตะวะนะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงบังอร มูลวงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงอรณี อกอุ่น
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงจริยาวดี สมคิด
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงณิชาภัทร มุ่งดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กหญิงปาริชาติ ทุ่นทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงสุพรรษา แร่ทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายกตัณณ์ ไตรบัญญัติกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงบุญญิตา หงษ์คำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายประสงค์ สุทธิเมฆ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายกุลชวาล โสมรักษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงวรัชญา จันทร์มี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายวราวุธ สุดถนอม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงอิงลดา มุขไชยา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายธีระวัฒน์ ร่มเย็น
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๖๐
เด็กหญิงฐิติญาดา ปฏิโชติ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายพีรพล สิงหจิตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ สิงหจิตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงรัชณีวรรณ นระมาตย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายอติกานต์ พิลาพันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงกัญจนพร ไชยดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายจิรวัฒน์ บัวภา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญส่ง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายอุดมทรัพย์ ไชยดี
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงเขมจิตตรา หมายสิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กชายปติภัทร วงศ์ถนอม

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงจิดาภา โคระชาติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พรมพิทักษ์ ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายนันทวุฒิ รัตนะศรี
๒๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงกรกมล สืบเสือ
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายธนันดร ศรีคเณย์
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ ชาวเซโปน ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายกิตติภูมิ พรมพิทักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ตะการจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงสุรีพร พลประเสริฐ
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๔ / ๑๒๔
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อจ ๔๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กชายเจริญทรัพย์ บุญสอน ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายชยานนท์ นิยมศรี ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายณิชกุล สีหาขันธ์ ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายภูวดล มูลพันธ์
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายภัทรศัย ผกานนท์
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายวิติทอง หาญไชย
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายวันเฉลิมชัย มูลพันธ์
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายสุนันท์ ยานุพันธ์
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๘๘

นางอุไรรักษ์ ปองสีดา
๑๒/๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๘๙

นายเสมา ใจหาญ ๗/๔/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายภาคิม พันธ์เหล็ก

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงอภิญญา เปรมทา ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงสุธาชิณี แร่ทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงสุภัสสร จันทะหงษ์
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายธนวัต ไชยท้าว
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงเจนจิรา เปรมทา
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงลัธทวิตรา จันทะหงษ์
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงกชวรรณ เปรมทา ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง ไร่ขี  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายเกียรติกุล สุวรรณวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายณทชัย สุขสำราญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายราเชนทร์ สีดา

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงพิมพ์พิสาข์ พิมพบุตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงปยะธิดา พิมพบุตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงมุฑิตา ไชยเวช

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงสรัลชนา อาษาศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๐๕
นางสาวนรีพร สาระบุตร

๒๙/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กชายกิตติณัฐ ไกยสิทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๐๗
เด็กชายพรชัย พงศ์สุวรรณเขต

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๐๘
เด็กชายพลวัฒน์ ดีบุบผา

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงวิภาวินี วิเชียรรักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงธนาภา จันทอง

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงปนัดดา สุวะชัย
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญเรือง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงสุทฐิตา สรศิลป
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงสุทธิดา สรศิลป
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๕ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายจิตตินัย วรรณกาล
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิงโคกเจริญ

้

อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายสิริโชค หอมชืน

่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิงโคกเจริญ

้

อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงจุไรรัตน์ สายคำ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิงโคกเจริญ

้

อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงปวีณา พิลาพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

อยู่อาศรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงปนัดดา ไชยดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายอนล จันทะวงศ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายภันชนันท์ อันทะสาร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายภานุพงษ์ เงาภู่ทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายพุทธิชาติ แสนเกษม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ เขียวสะอาด
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายวัชรินทร์ นาทาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายจิตติพัฒน์ แสงธรรม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายธนภัทร ทัพธานี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายสิทธิชัย นามนนท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๓๐
เด็กชายชวัลชัย ทองกันยา

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายปองพฤกษ์ บุญเรือง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายสุเมธ บุญงาม
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายอุดมพันธ์ ฝนทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายธีรภัทร รืนเริง

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายรัตนชัย
เอือวงษ์ประเสริฐ

้

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายภูริภัทร กาญจนสาร
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายพลพล ชมภูแสน
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายจิตติพัฒน์ สีลาไหม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายอิทธิกร บัวงาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๔๐
เด็กชายธีระพร อมรวงศ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายสุวรรณภูมิ มังมี

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปุรซิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงจิริยาพร ธรรมสาร
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงขวัญสุดา จังตระกูล
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงสุทิตา คำเชิด
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงอภิสุตา มังมี

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงมีนา ทองมา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ชมภูแสน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงณัฐวดี สีลาลัย
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๖ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๖๕๐
เด็กหญิงธนพร ทองกันยา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงณัฐสุดา นิลภา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายพาทิศ แสงตัว

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายปยวัช แสนคูณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงฐิตินันทา ยิงลาภ

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงชนันพร ช่างทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงปวิตรา เกือทาน

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ อาจหาญ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายศุภกร ศรีบุตร
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายกิตติพงศ์ กันยะมาตร์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

หมายสิน
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายปติชา อาจศรี
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

แสงเดือน
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายอภิรัตน์ คำบุญ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายจักรี ขีระมาตย์
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายธนากร อินพงษา
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายชยพล โชคดี
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายลัทธพล สุเทพ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายกัณฑ์อเนก บุญจัง

้

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายภัทรพล สุวะมาตย์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๗๐
เด็กชายณัฐชนน บุญสะอาด

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงธนภรณ์ จันแก้ว

่

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงสิรภัทร ร่มเย็น
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงอธิชา ศรีธัญรัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ยืนนาน
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงอภัสรา สุขรักษา
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงปภาวดี เสนามนตรี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงอภิสุตา ชมภูแสน
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี โสลุน
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๗๙
เด็กหญิงกิตติชัญญา โนโชติ

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงปนัดดา จารุสิน

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงพิมพ์สุดา ขุมทอง
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงกมลชนก วันทาพรม
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงนาฏารี กลิมเกลียง

่ ้

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงศิวนาถ โพธิราช
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๗ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงภัทลิดา วงค์แก่น
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงอารยา อาบเงิน
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๘๗
เด็กหญิงณัชชาชนวีร์ ภาษาดี

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงนฤมล สุวะมาศ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายธาวิน ใสขาว
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๙๐
เด็กชายวรากร ว่องไว

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายปรัชญา ปฏิโชติ
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายภูริภัทร สีม่วง
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พิทักษ์วาป
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๙๔
เด็กชายปกรณ์เกียรติ แพงดี

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายธนภูมิ หมายสิน
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยพจน์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายอัครพล เฉลิมวงศ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายธีรพงษ์ จารุไชย
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายเดชาธร ชมภูแสน
๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายพงศกร สินอ้วน

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๐๑
เด็กชายปรัชญา ทองอ้น

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๐๒
เด็กชายธีรโชติ จารุสิน

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายนันทพันธ์ พรมลา

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๐๔
เด็กชายรพีภัทร สิงสีโว

๐๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๐๕
เด็กชายนฤนาท ทาวะพันธ์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๐๖
เด็กหญิงณัฐวรา ชาวเวียง

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงสุฐิตา ระดาพงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๐๘
เด็กหญิงมัญชุพร สีหารัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงสุภาพร พิมพ์หล่อ

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงพิชญาภา พลดงนอก

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงวริษฐา อมรวงศ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ สีสันต์
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงวีรดา ธรรมจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงอัญธิชา นิลภา
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๑๕ เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์
พิมพ์วงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงเกตน์นิภา ผลสิน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงรุจิษยา บุญรัตน์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงรัชณีภรณ์ ปฏิโชติ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงนันทภัค ประทุมชู
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๘ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๗๒๐
เด็กหญิงพิชญาพร เลือนลอย

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๒๑
เด็กหญิงปญจมินทร์ วงศ์จันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงกัญญานัฐ โทนผุย
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายกุลเชษฐ์ ประทุมบาล
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงฉัตรติยา อยู่สุข
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายชิษณุชา เสโส
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายณรงค์รักษ์ วรรณกาล
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายณัฏฐนันท์ นิลภา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ ขันทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงทยานันท์ มานุพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงนันวิษา สุมาลี

๒๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายพีระพงษ์ รำไพ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายพีระพัฒน์ ไข่แก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงมลทิวา ดวงคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายยอดดนัย จารุสิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายระพีภัทร มารัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายกฤษณ สังเกตุชน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงจีรวรรณ ม่วงทำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กชายชิตวร เลือนลอย

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายธนรัตน์ สาระบัว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๔๐
เด็กชายธนากร ยอดสะแล

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ พืชเหมาะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายพัชรพงษ์ บุญทองโท

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงศศิธร สอนสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงจันทิมาพร คำหาญพล
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงศุภากร วรรณกาล
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายเกษม บุตชา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทุ่นทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายกฤตณัฐ วรรณสินธุ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๔๙ เด็กหญิงกาญจน์พิชชา
พรมวัง

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงกานติมา รัตนวงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายกิตติชัย ดงเย็น
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจริญบุญ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายจิตตินัย นาคนำพา
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายจิตติพัฒน์ ญานพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๙ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงจินต์จุฑา สว่างวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายจิรภัทร อุตสาหะพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงจุฑามาศ วงแก่น
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายชญานนท์ วรจิตต์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายชนะชัย ไกยสิทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๖๐
เด็กชายชัยนรัตน์ วรจิตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงญานิศา ประทุมชาติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงณัชนิชา นิลแสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายณัฏฐกมล บุญมาลี
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงณิชกานต์ เย็นใจ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายตะติยะ ชานุวัฒน์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงธนภัทร มณีวรรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายธรรวา ทนุพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงธีมาพร วรรณกองแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงนนทชา นิลพาทย์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๗๐
เด็กหญิงนราทิพย์ จำปเรือง

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงนิตฏิชา ไชยสิงห์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายปฏิภาน ประสงค์พันธ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายปวริศ ไกยสิทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายปยะ มังสัง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงปยะธิดา ทนุพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๗๖
เด็กชายพรหมพิริยะ เชือสิงห์

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กหญิงพัชรธิดา สุดชาวงค์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายพัชรพล ยืนยัง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายพิชากร ศรีสุวรรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงภัทรจาริน มุสิกสาร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงภัทรพรรณ พยัคเจริญ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงภัทรวรรณ พยัคเจริญ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงภาณุมาศ นนท์ไธสงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงภาวินี สีเทา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงมนพัทธ์ ทำนุ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายรังสิมันฒ์ ใจเด็ด
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายรัชชานนท์ บุญไชย
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงวรัทยา ไกยสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงวราภรณ์ โคตะมะ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๐ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๗๙๐
เด็กชายวราเมธ โพธิสรรณ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายวิชญ์ภาส ขันคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงวิรดา เดชอุดม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กชายศราวุฒิ มณีทาป
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงสุพัตรา สีสันต์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงสุภาพร นิลแสง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายอภิวัฒ แพงจ่าย
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงอมลวรรณ เผือนสูงเนิน

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายอานนท์ โพธิศาราช

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายอิทธิพล นิลแสง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายเปรมปกรณ์ ทรัพย์ศิริ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๐๑
เด็กชายเรืองศักดิ

์

จำชาติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๐๒
เด็กหญิงโยษิตา แสนพัน

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๐๓
เด็กหญิงโสภาพรรณ บุญเรือง

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงชาลิสา พัทธสีมา

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญเรือง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๐๖
เด็กชายณัฐพล ตังศรีวงศ์

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๐๗
เด็กชายภูมิไท ลัยรัตน์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กชายรติพงศ์ วันดีวงค์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๐๙
เด็กชายอัศเดช กองคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๑๐
เด็กชายจตุรพร คหาวงศ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายชัยวัฒน์ เพ็ชไพร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงธัญรดา นิลจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงภิรมลักษ์ แก้วเรือง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงสู่ขวัญ บุญแปลง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายอนุศิษฏ์ กลำกลาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงจิราพา มานิตรย์นาถ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงชลทิพย์ ธาตุทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายตันติกร ใกล้ฝน
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายนรพันธ์ ชัยสมบูรณ์พันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กหญิงนัชชา ชานุวัฒน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๒๑
เด็กหญิงพัชราวรรณ บุญอาจ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงภัทรวดี พยัคเจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายวุฒิชัย ธรรมสิงห์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กชายสิทธิชัย ไกยสิทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๑ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงสุจินันท์ กัญจนกาญจน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงสุภาวดี ไกยพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายสุรวุฒิ บุญเรือง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงสุวนันท์ ปตะสม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายเจษฎา เชษฐา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๓๐
เด็กชายกฤษดา อุสาหวงค์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายธนพล รักชนาท
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายธีรภัทร วงค์วิลาศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงรุ่งนภา วรจิต
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายอภิศักดิ

์

บุญมาลี
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงกรรณิกรณ์ ผิวอ่อน
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้ววิชัย
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงดลนภา สานุทัศน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงนุชนาถ ครุธธรรม
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงปณัฐฎา พยัคธา
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๔๐
เด็กหญิงอัญชลี ไกยสิทธ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๔๑

นางสาวภัทราพร พันธุมา
๒๕/๙/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๔๒

นางสาวณัตินี หมายสิน
๒๒/๑/๒๕๓๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๔๓

นางสาวศศิฉาย บุญมาลี
๑๖/๖/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๔๔

นางสาวสายสุดา พรมกสิกร ๕/๗/๒๕๓๔ โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๔๕

นางสาวสุดาวรรณ สุทธิเมฆ ๒/๗/๒๕๓๔ โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีพลภา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ อกอุ่น
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ มูลพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สายสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๕๐
เด็กชายคมชาญ ฐานะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายคมอำนาจ ฤทธิทิศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ อู่อินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายจิรายุ ลาภสาร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงชลธิชา มงคลเสริม
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กชายณัฐนนท์ พลพฤกษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กชายณัฐพล หมอสัมฤทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายตะวัน เปรมทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กชายถิรวิทย์ ยศโยค
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงทิฆัมพร สมควร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๒ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๘๖๐
เด็กหญิงทิมาพร พุทธเสน

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายธันยธรณ์ เสาร์ฤกษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

ฝายปาน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงนภัสกร หมิงทอง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงนัดดารัตน์ ทองอ้น
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงนันธิตา พันธ์เสน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงนุชระวี ทาวงค์ษา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายบัณฑิต เชิดชู
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายปรัชญา กาเผือกงาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายปญญา สุทธิประภา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กชายพงศธร ทองพูล

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายภชรกร รักษาพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายภาณุเชตษ์ ศรีทะวัน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายภูริภพ จันทะเนตร
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงราศิณี ดาวงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กชายลืออำนาจ โฆษา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงวรณัน สุพังโค
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายวัชรเกียรติ สำเหนียก
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายศรัณย์ ดีดพิณรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายศิลาลาส บุญรอด
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๘๐
เด็กชายสรศักดิ

์

อุดมสุข
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงสิริพิมพา วามะลุน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงสิริวรรณ ทรายงาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงสุชานันท์ สีหานาม
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงสุฐิตา แทนเจริญ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ กุลพรม
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงสุธาสินี อินทร์ขาว
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายสุธินนท์ คลังทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงสุภาพร สิทธิขุนทด

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงสุภาวิตรา พืชหมอ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายสุริยา ศรีพุทธ

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงหฤทัย ศรีสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงอภิญญา ระติเดช
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงอรพรรณ ทวีรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายเทพกานต์ เกมะยุรา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๓ / ๑๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายเพชรพิสุทธิ

์

แย้มพราย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายเพชรรัตน์ นครไธสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายเมธา โสภามาตย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงโชติกา พวงสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๘๙๙
เด็กหญิงโยยศพิตาน์ ศรีบุตร

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงโยษิตา สีลาลัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กชายไชยพร วงค์บาตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงนิรชา วงศ์ศรีแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๐๓
เด็กชายภาณุพงศ์ บุตรจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กชายสหสวรรษ บุญศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศรีพุทธ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๐๖
เด็กหญิงสิรินทร์ยา ประนต

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๐๗
เด็กหญิงสุพิชชา แก้วพงษา

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๐๘
เด็กชายอนันตสิน วงค์ก่อ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กชายอรรถพร จันทวรรณ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๑๐
เด็กชายเสฎฐวุฒิ จารุจิตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายโชคชัย มลสินทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงจุฑามาตร ชมภูแสน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงณัฐพัชร์ วงค์กาญจน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงผ่องศรี คงบุญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายภาคภูมิ เอียมสิทธิ

่ ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ พูลคูณ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายสุริยันต์ แสวงหา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงแพวา สุขศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงกฤติมา สหะรัตน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงกาญจณา สารราษฎร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ไตยวงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายชนะชัย แพงดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีลาพัฒน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายชาตรี ภักดีกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายณัฐพล พืชหมอ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายทินกร จันทวงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายธนชาติ พิมพิลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงธิดาพร จันทสม
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงนิรชา สำลีพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๔ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๙๓๐
เด็กชายนิรพล อุนาพันธ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายพิพัฒน์ เถือนมา

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายพิริยะ แก้วแสน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงพีระนุช แสงอรุณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายภาณุพงศ์ ผาสุก
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงมุฑิตา กุลพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายวัชรพงศ์ สายสิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๓๗

นางสาววิภาวี ไชยสงค์
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงศรัญญา หมืนแสน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กชายศราวุฒิ อ้นนาสา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กหญิงศวิตา วงค์ก่อ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายอภินันท์ บุญห่อ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงแพรวา สัมพันธุ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายจิรทีปต์ จงสันเทียะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายธีรภัทร ไชยเชษฐ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายพัสกร องอาจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงวรรณศิริ บุญกลม
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายวัชรินทร์ บุญสะอาด
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๔๘ เด็กหญิงสิริวรรณนภา
คูณพูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงสุภาวดี ยอดสุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงเกศราภรณ์ จันทะหงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงชลธิดา จารุมี
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๕๒

นายณรงค์กร สายสิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงพรนภา ธิสาเวช
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงพรรณทิพา
ไพโรจน์เกษตรกุล ๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สุพล
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายวรวุฒิ วรสาร
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงวริศรา บัวศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายวิรยุทธ วังแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายวีระ พละศูนย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กชายอภิเดช บุบผาพวง

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๖๑

นายพิธิวัฒน์ ประชาโชติ
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๖๒

นายภานุวัฒน์ จูแจ่ม
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๖๓

นายศตวรรษ ภูกัณหา
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๖๔

นายอนุชิต มะนิยม
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๕ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๒๙๖๕

นายณัฐพงษ์ วงษ์คำภู
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายก้องภพ เวชพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายชนาธิป คณะมูล
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงชินรัตน์ ถนอม
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงญาสุนิล โฮมแพน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๗๐
เด็กชายติวานนท์ ธรรมจักร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงปนัดดา โล่ห์คำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กหญิงปาริตา แก้วแสน
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายรัฐพงษ์ ทบบุญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงวาสนา โสภาภาค
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายศราวุธ วงษ์จันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงศิริมณี นาสิงคาน
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงสุปราณี พลพาล
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงเอกปวีร์ ทนงแผลง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงแสงดาว วงศ์กัลยา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๘๐
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เชาวรักษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายณัฐพงษ์ พรมสวัสดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายปยะ จันติบุตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายอภิชาติ ชัยมีเขียว
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายจีระศักดิ

์

วงค์กันยา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๘๕
เด็กหญิงชนากรานต์ จันทะวงค์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายชูศักดิ

์

สัมคง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงปณิดา ทองสำริต
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายนรินทร์ ดอกไม้ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายปาณัต ไชยรักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กหญิงปานชีวา ไชยรักษ์ ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงชลธิชา กาญจนจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายกฤษดา มนตรีชัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายจิตติพัฒน์ วิชูมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายชยากร จันทะเสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กชายศรัณ เผ่าพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กชายธนภัทร รากวงค์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ผดาเวช
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายภูมิรัตน์ บุสหงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายวงศกร ตาทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๖ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กชายวัชรเกียรติ แจ้งเนียม

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายศราวุฒิ หล้าคำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายศักดิบดินทร์

์

สุทธิวงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายสิทธิพล กาญจน์จันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายสิทธิพล อุปจันทร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายอติยะ แก้วมงคล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายอชิตะ แก้วมงคล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กชายเอกราช สีฉิม

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายรชตะ จันทร์แรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงกิติยา นามหงษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงเกตน์นิภา ใจงาม

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๑๑
เด็กหญิงชลธิชา ผิวทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กหญิงนันธิดา สนธิธรรม

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กหญิงพรภิมล ศรีอุทธา

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงภูษนิศา สีโคว์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๑๕
เด็กหญิงระพีพร ผิวหอม

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กหญิงศกุณา ปาวะพรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงสมหญิง ยิงยงค์

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กหญิงสุพัตรา ยอดคำ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๑๙
เด็กหญิงอดิวรรณ พาลี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงอภิญญา อัดโดดดร

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กหญิงภวิภา นาควัน

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กหญิงมัณฑิตา ยอดยิง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๒๓
เด็กชายกิติศักดิ

์

ทองกาย
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๒๔
เด็กหญิงจิรัชญา ชัยพงศ์พิทักษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงชุติมณฑน์ คนเทียง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กหญิงณัฏฐา พุทธขันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๒๗
เด็กหญิงธนิดา จินตนาโชติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๒๘
เด็กหญิงนราธิป บุญครัน

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๒๙
เด็กหญิงประกายแก้ว

สังกะสินสู่
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงรมิตา ชูแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๓๑
เด็กชายศักดิดา

์

หลักศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กหญิงสุมินตรา คูณคล่อง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กหญิงเจตปรียา หงษาคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กหญิงโยษิตา สุขไชย

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ วัดนาไร่ใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๗ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๐๓๕
เด็กหญิงสุพรรษา ลุนคำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๓๖
เด็กชายศุภชัย เชือทอง

้

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กหญิงชนาภัทร บุญเดช

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๓๘
เด็กหญิงนริศรา พรมหา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๓๙
เด็กหญิงนาเดีย เครือแวงมล

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายสุทธินันท์ บุปผาดา

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กชายพงศกร เข็มสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๔๒
เด็กชายชนกานต์ สาแก

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๔๓
เด็กชายเฉลิมชัย อุ่นจิตร

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๔๔
เด็กชายคณพศ ไชยรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กชายจิรพัฒน์ บุญมา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๔๖
เด็กชายปุรเชษฐ์ รัตนศรี

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เพรชพลอย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๔๘
เด็กหญิงสุกันยา ภาคนะภา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงอุไรวรรณ สุริยะวัน

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงปนฤทัย พุทธขันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๕๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุปผาดา

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กหญิงโยษิตา เถาว์แสน

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กชายพีระพงษ์ พุทธขันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๕๔
เด็กชายจักรชัย ศรีวงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๕๕
เด็กชายพลกฤต พยัคฆพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กชายอัฐพล อูปแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กหญิงอารุณี มัทนัง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๕๘
เด็กชายธงชัย กุระจินดา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๕๙
เด็กชายศุรกิตติ

์

ไชยภักดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงณัฐธริกา นราชัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กหญิงพรนรา ชูรัตน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๖๒
เด็กหญิงวีรอร เสาะแสวง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กหญิงสุภาวดี พร้อมสุข

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ แน่นอุดร

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กชายธรรมทัศน์ พันตนนท์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๕๙/๓๐๖๖
เด็กชายสันติสุข อักษรศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๕๙/๓๐๖๗
เด็กหญิงกรวิภา โสภาพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กหญิงชลธิชา จรูญภาคย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กหญิงสุชาดา เจนกสิกิจ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๘ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงอรปรีญา มาศพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กหญิงสุชาวดี ดอนพุดซา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงกนกรดา คณากันต์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๕๙/๓๐๗๓
เด็กชายเจษฎา ทองน้อย

๐๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๕๙/๓๐๗๔
เด็กชายทวีทรัพย์ อุ่นจิต

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๕๙/๓๐๗๕
เด็กหญิงกิตติมา ภูมิแสง

๐๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงภัทรธิดา เข็มสุข

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๕๙/๓๐๗๗
เด็กหญิงนวนันท์ คณะวรรณ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กหญิงปุญญิศา พลอยพันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กหญิงปุณยาพร พลอยพันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงปยะธิดา ภิญโญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๕๙/๓๐๘๑
เด็กหญิงพรลภัส โยริพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กชายฐิติรัตน์ ใจสุระ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กชายนิพัท นามฉวี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ทาลิภูมิ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กชายอัครพล เสียงสนัน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงสุปรียา ศรีสันต์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงสุรธิดา การุณพันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ พลเยียม

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๘๙
เด็กหญิงอรปวีณา ทิพอุตร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายเจษฎา เสาชาลี

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กชายคณาธิป ตู้ทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงจันทริกา ทริชาติ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กชายทักษดนย์ บุญยอด

๒๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กชายธนวัฒน์ อินทร์ลี

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กชายนิธิพร แสงแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายพสธร พิมพะสุทธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๙๗
เด็กหญิงพิยดา สุดาเดช

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๙๘
เด็กหญิงภัทรลภา แสนโคตร

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กชายศราวิน หินทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงศิรินาถ โสพิพันธ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๐๑
เด็กหญิงสิริภัทร เพชรเมือง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กหญิงส้มโอ ใจทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงอวิกา หินทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงเนติมา วรจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๙ / ๑๒๔
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อจ ๔๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กชายไกรวิชญ์ ต้นบุญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๐๖
เด็กชายชัชพิมุข แสงเขียว

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กชายธวัชชัย แสนศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๐๘
เด็กชายวรฤทธิ เกษกุล

๒๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๐๙
เด็กชายอริย์ธัช ศิริโฉม

๒๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๑๐
เด็กชายวีระพล เจตพล

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายมงคล คำบัว
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ โมกแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงมลรดา โสภาบุญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงสกาวเดือน เวรวรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงนันทิตา พรมรักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงณัชชา ไพเราะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงกฤตพร ชูรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงลัลนา เมฆลอย
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงอัจจิมา แสงงาม
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๒๐
เด็กชายธนวิชญ์ ศรีทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายพัชรพล คณาโรจน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงศุภานัน สุริยะศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงวาสนา มาศพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงพรรณิภา บุญยอด
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายจิราวัฒน์ อุปพงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๒๖
เด็กหญิงดาราวรรณ จูมดอก

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงอารยา มาศพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายณัชฐวัศต์ ศรีสมบัติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายณัฐนน กัญญมาสา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๓๐
เด็กชายดนุพล ถือสัตย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายพสุเทพ จรรยากรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายนัฐภูมิ เลียมชาติ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงกีรติ พุทธขันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงอภัสรา ดำสนวน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงภัทร รัตนจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงญาณิศา เหล่าชุมพล
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงบัณฑิตา มาศพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายนวพล ปตถาพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายวิศวะ ฐานมัน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙๐ / ๑๒๔
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อจ ๔๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กชายอิสรภาพ ราชวงศ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กชายธนศักดิ

์

ตาทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กชายวายุ สาธร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงพียะดา ต้นโพธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายมงคล ศรีสมบัติ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๔๕
เด็กชายเทพนรินทร์ ถูระบุตร

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายลิขสิทธิ

์

โสพลสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายศตายุ เดชคุณธรรม
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายนิติศาสตร์ บุญสอน
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายนฤพล พลอยพันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กชายภูริพัฒน์ คุรุโคตร

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายพีรภัทร จันภิรมย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายเจษฎากร วงค์พิจิตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายตะวัน จันดาวงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงกชกร จูมดอก
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงลักษิกา นราชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงปาณีสรา โสพลสุข
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงอนัญญา วงค์เพ็ญ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงสาริน ลิมอภิวัฒน์

้

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๕๙
เด็กชายกฤษณะพงษ์ นุหนุนจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กชายจักรกฤษ ออทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายจิรายุ เชิญนิยม
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงชวิศา พวงผกา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงณัฐวิภา คำหวาย
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ คณาเสน
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายนัทธพงศ์ นามราช
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงปพัชญา มานุบุตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายปญญาโชติ อุตสาหะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พระสุนิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงภวิภา อาบสุวรรณ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กชายภาสวิชญ์ อบรมย์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายภูริชภูมิ ทับภู
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงวรัฐชญา ภิรมย์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงวรัตน์ธยา คนเทียง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายวัชรพงษ์ ธยาธรรม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙๑ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กชายวุฒิภัทร ไชยรักษ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายศรายุทธ บรรเทิงกุล
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงศศิภรณ์ อุนารีย์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายสหพัฒน์ กาญจนสิงห์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงสายสุดา วงศ์ณรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กหญิงสุทธิดา กระตือหน

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงสุทัศตา กระตือหน
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กชายอชิรวัฒน์ หอยนอก
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายอนุชน ศรีหารัตน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงเต็มสิริ ไชยธรรม
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายกิติพัฒ สุขกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายณัฐพงษ์ วิริยะพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายดิษถพงษ์ ผลาวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงถวลัตน์ ทวีลัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายธนายุต โสภาพรม
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กชายปฏิพล ฐิตสาร

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายปฏิภาณ แจ่มสกุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายปยพงษ์ อาดอำนวย
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๙๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน เขือนคํา

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงภัทรวดี รักธรรม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงศศิวิมล ขยัน
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงสุชานันท์ ดูแปลกดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายอธิคม ภูมีศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายชานนท์ หมืนทะยศ

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงธัญญาพร สีหารัตน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายนัตธพงษ์ แก้วปากเปาะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กชายศุภักษร ผาสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๐๒
เด็กหญิงอรรถพันธ์ ทองดา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กชายกรรชัย รุ่งรังศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กชายจีระวัฒน์ พัฒนราช

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กชายสุทธิพงศ์ ชนะคุณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๐๖
เด็กชายณัฐิวุฒิ ไชยมาตย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๐๗
เด็กหญิงสาธิดา ลุยพิมพ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๐๘
นายเทอดเกียรติ โยคณิตย์

๑๒/๘/๒๕๒๗
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กชายกฤษดา กุดเปง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙๒ / ๑๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๒๑๐
เด็กชายกวีศักดิ

์

จำปาชัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายชยพล ลายทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายณภัทร โมงขุนทด
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายธนัช โมงขุนทด
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงพนิดา บุญมางำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงพันธิตรา วิริยพันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายสถาพร แตงอ่อน
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงอินธิลา ไชยจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กชายธนพลธ์ วงบำหลาบ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงลักษิกา หงษา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงภารดี แสงราชบุตร ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงปาริชาติ ศิลาลัย ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงสิริยุพิน คตชลน
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายตนุสรณ์ วิจารณ์
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายจักรพงษ์ กลินหอม

่

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ ชิณสิทธิ

์

๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กชายศุภกร แสนหมืน

่

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายนราชัย มลสิน
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายอดิศร ภูผาลี ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญหงษ์
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๓๐
เด็กหญิงอักษราภัค พลศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ทานะปทม์ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายเตชิษฐ์ สายสุวรรณ์
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายธณัฐทร บุญเหลือ
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายพัสพล ทานะปต
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายวิวัฒน์ไช ไกยกิจ
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กชายภัคพล คำเสนา
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กชายสบชัย อบรม
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กชายณัฐพล ทาวะพันธ์
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายรัฐภูมิ บุญยอด ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กชายปฏิพล อักษรพิมพ์ ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายจตุพล คตชลน ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายวรวิช ผ่องศรี ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายอัมรินทร์ มลสิน
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายสุทิน เทียนบาล ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  
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อจ ๔๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายสุทธวีร์ มลสิน
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายคณาธร พละศูนย์
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายสิปปกร เถาว์ดี
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายริชพวงทอง เล็กกิมลิม

้

๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงจิรภิญญา อระบุตร ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๕๐
เด็กหญิงพรไพลิน มลสิน ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงบัวบูชา บัวทอง
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงราชลิน พันธะนาม
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงจีรนันท์ วรรณกาล ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงดวงกมล โสภิพันธ์
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงชมพูนุช พลรบ
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงภัทรพร โนรีรัตน์
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงสุกัญญา พวงทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๕๘
เด็กหญิงสิริประกาย ปลัดประโคน

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายจารุกิตติ

์

บุญแสน
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๖๐
เด็กหญิงปนัดดา พันธมา

๑๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงสริตา คูณมา
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๖๒
เด็กหญิงละอองทิพย์ ปตตา ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงปานชนก จารุจิตร
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงกนกพร ชาพิลา
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงอิษริญา พันธมา ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงกุลนัฐ มงคลกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชูสุวรรณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงศศิวิมล วิมลเมือง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ พิมพา
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงสุติญา น้อยนาจาน ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงชลธิชา เรืองบุญ
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายดนัย บุญรักษา ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงเกสรา บุญเหลือ ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงสุจิตรา สังขฤกษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๗๕
เด็กหญิงทิพย์ญาภรณ์

แต้มงาม
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายอิทธิกร เขาแก้ว
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ กาสี
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงชรินทิพย์ จันทะนัด
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กชายจิรโชติ ทองคำพงศ์
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  
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อจ ๔๔๕๙/๓๒๘๐
เด็กชายธนรัตน์ กิรัมย์

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายภาคิน พวงพันธ์
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงพรธิมา ค่องอ้อย
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา พละศูนย์
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงวริศรา ผลสิน ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงรุ่งนภา มูลที
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กชายถิระเมธ ไชยบุตร
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายปรีชา ตามะพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๘๘
เด็กหญิงพิชญรินทร์ ลวดทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายรัฐภูมิ ตาทิพย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงวายุพัฒน์ สังฆะมณี

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงวิชญาพร พรมแสง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงวิศรุตา จารุมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงศศิธร พสุพรรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงอรวี โพธิมี

์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายจิตติพัฒน์ สังขฤกษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายทัศน์ไชย มารัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไพเราะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงพิชญดา ตาทิพย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กหญิงภัทรธิดา สุขดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายรณยุทธ ยิงลาภ

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๐๑
เด็กชายลือชัย จารุไชย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กชายศิริเทพ โคตรสีหา

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๐๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แสนสิบ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๐๔
เด็กหญิงพนิตพิชา ธรรมจักร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงมธุรดา สุจริตร

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กชายศุภกฤต สารินทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๐๗
เด็กหญิงกชกร นัดดาวงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๐๘
เด็กชายกรกต จันทสม

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๐๙
เด็กหญิงจารวี แก้วศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กหญิงจารุวรรณ อินทิริ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายชาญชัย ระติเดช
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายธนาภรณ์ ระติเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงนันทภรณ์ ระติเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงนันทิพร ชาลี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙๕ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายปานเพชร สมชม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายวายุ บุญสิทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายศักดิชัย

์

ธาตุทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายอดิเทพ คะณาจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงกชกร มิลภา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๒๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

อักษรพิมพ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายธนพล เยาว์สูงเนิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายพรหมเพชร ปราบพาล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายพีรพงศ์ สมควร
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายรัฐภูมิ สมณา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงอริษา กันหารัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายพีรณัฐ ศรีลาบุตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อ วัดโนนค้อน้อย  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายสันติสุข จันดาวรรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อ วัดโนนค้อน้อย  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายเกียรติภูมิ จันดาวรรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ วัดโนนค้อน้อย  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายพสธร มะโนธรรม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ วัดโนนค้อน้อย  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๓๐
เด็กชายชยานนท์ ใจกล้า

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงณัฐธิดา พิมพา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงดลฤดี จำป
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงนิธินันต์ มีษา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงปพิชญา สินมาก
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงปาริสา ญาติปลืม

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงสุจิตรา อ่อนมิง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงอารัจพร กมลฤกษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงจิระนันท์ แสนสิกัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงชุฑามาศ วิชาคำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๔๐
เด็กชายณัฏฐนันท์ โสวันทา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายกลวัชร กาหาวงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ นาก้อนทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายพรชัย บุญทน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายพุฒิพงษ์ สำลี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายภูริพัฒน์ วงค์ละคร
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงอทิตยา จันทร์โทวงศ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายเกียรติภูมิ ลาภาพันธ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วงษ์จินดา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายกิตติพล พรรณรัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙๖ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๓๕๐
เด็กหญิงจิตรา โพธิทา

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายณัฐกร พะแสง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๕๙/๓๓๕๒

แม่ชีอมร ภะวัง
๒๔/๑๐/๒๕๑๘

วัดบ้านเก่าบ่อ บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๕๓

นางสาวลักคณา สิริเจริญธนพันธุ์
๒๔/๑๑/๒๕๔๐

วัดบ้านเก่าบ่อ บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงกมลชนก สุณะมาลัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๕๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เวชพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กชายคำพร เวชพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กชายณุวัฒน์ ไชยพันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงธิติมา แสงกล้า
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กหญิงประภัสสร พลบุบผา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ สมพงพัด

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายมานิต ด่านซ้าย
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงวีรดา ธุสาวัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงสกุลรัตน์ วงค์แก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายกตัญู ภาระมาตย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงกานติมา วิระศักดิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายฐาปณพงษ์ โลชา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายอรรถพงษ์ จันทะเสน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงอารียา บุญดก
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๗๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา กันยามาศ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงฐิติวรดา จันดาวรรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงณัชริกา มณีนาถ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา เชือหมอดู

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กชายธนวัทร ธิษาไชย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายธนากร คณาศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายนราวิชญ์ ทิพย์นาม
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงพรชนก ตุใยรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ใจหาญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ คำเพราะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กชายสุริยพงศ์ บุราคร

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงอภิชญา อักษรพิมพ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กชายคุณานนต์ สุพังโค
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายนัทธพงค์ ณรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงกนกอร บุ้งทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙๗ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายกฤษฏา สมอบ้าน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายวุฒิชัย เวียงสิมา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กชายสิริโรจน์ ไตรจักร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนว่าน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงเกวลิน เพ็งเก่ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนว่าน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๘๙
เด็กหญิงประกายรักษ์ ก้านหมากกลาง

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วามะลุน

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายพุฒิเมธ พรมดาลัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ ฉิมมะไว
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๙๓
เด็กชายศาตรานันท์ กันธิยา

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงอุษามณี เกษรไพบูลย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายภัครพงษ์ บุตรภักดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงรุริญา ธิสาเวช
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงสุทธิดา สุตะภักดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายอดิเทพ เพ็ชร์ศิริ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงอรปรียา ธิสาเวช
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สัญญารักษ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๐๑
เด็กชายพีระพัฒน์ ชาววัง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กหญิงกัลยกร มลสิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กหญิงจิตรานุช ศิริวงศ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๐๔
เด็กหญิงจีรภัคร ยิมแย้มแสง

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๐๕
เด็กหญิงชลดา คำมนตรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๐๖
เด็กหญิงชิตาภา สายศักดา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กชายณทชัย กลินน้อย

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๐๘
เด็กชายณัฐกานต์ เรืองอยู่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สุรินาม

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๑๐
เด็กหญิงณิชกานต์ หาประโคน

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงธราภรณ์ สิงห์ชู
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงธฤษวรรณ บุญวรรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงธีรนันท์ นามเรืองศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงนภัทรษร อาภาวัชรานันท์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ ทิสาเวส
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงนิตยา ธูปทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงปทิตตา ประเสริฐสังข์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงปพิชญา จินดาไทย
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กชายประทิศพล ไชยจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙๘ / ๑๒๔

้
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อจ ๔๔๕๙/๓๔๒๐
เด็กหญิงพรรณพิลาศ สุศิลา

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงพรรณพิไล สุศิลา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กหญิงรพีพันธ์ เหล่ากอดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กหญิงรินรดา เกิดฤทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กชายสิทธิชัย เรียงมูลตรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงสุภาวิตา ทองรักษา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายอภิวัฒน์ จูมจี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ วิเศษวงษา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

นามไพร
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายจักรพันธ์ วิระศักดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กหญิงชลธิชา สิงหาโคตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงณัฐทิชา แซ่ตัง

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กชายณัฐพล คุณาสิทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงณัฐยา วามะลุน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กชายธนภูมิ วามะลุน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กชายธราเทพ โยคณิตย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงธิญาดา พงค์สุวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงพรไพลิน ทองโพธิศรี

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงพรไพลิน พรมแดน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงพิญญาดา พวงพู่
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๔๐
เด็กชายภานุวัฒน์ มลสิน

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายวรพต วามะลุน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงศศิมา หิรัญวร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายศุภกร แก้วพิลา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายสุทธิพร บุญยารักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงสุภาวดี คำยศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กชายอนุภัทร แซ่หว่อง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายเจษฎา พิลาแสน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงแพรวา มาลาอุตม์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงจิระภรณ์ บุญชม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กชายจีระศักดิ

์

วามะลุน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๕๑
เด็กหญิงญนันทนิยา สุวรรณมาศ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายธีธัช พัฒนะราช

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงปณณพร ไชยอุตม์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายวิทยา โคตะการ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙๙ / ๑๒๔
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อจ ๔๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายวีรชัย ชาววัง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงเขมิกา ทองโพธิศรี

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุขใจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายคุณานนต์ อุดมลาภ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงจิตติภัทรา บุญยอด
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กหญิงชลธาร โพนโคกกล่อง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงฐิติมา แก้วทัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงณภัทร ทับทิมหิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายธงชัย ลอยหา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงนัทธ์หทัย ทองปลัง

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายปณิธาณ ช่อแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา สารสมัคร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายวิระพล มูลเพ็ญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

อุดมลาภ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายใบจักร์ ระพล
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๗๐
เด็กชายกิตติพงษ์ เหล่ามา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายฐาปกรณ์ จงจอหอ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงณัฐกรณ์ อุดมลาภ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กชายธเนศพล ยาคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงนริศรา ดาจักร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงนิภาพร แสงเขียว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กชายปฏิภาณ อุดมลาภ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กชายภาณุพัฒน์ ขันทวี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงลักษิกา พิศวงษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายสายลม พรมสิงห์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๘๐
เด็กหญิงสุธิมา มาลาอุตม์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กหญิงอัจฉรา แลเพลิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ทองรัตน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายธเนตร แกนก่อ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงนพมาศ จันรักษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ ช่วยพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงวิสา รัตนพลแสน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงเบญจมาศ สว่างวงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงเบญญาภา อาศัย
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงกชกร กว้างขวาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐๐ / ๑๒๔

้
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อจ ๔๔๕๙/๓๔๙๐ เด็กชายกฤษต์ชานนท์
พิมพาสร้อย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงกษิรา จันทร์สร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงขวัญจิรา วงค์ษาสิงห์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงจันทภา โพธิจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายฉัตรชัย คุณรักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงชนิสรา พิกุลทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กชายชวัลวิทย์ ประณต
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงชุติมา รักษาคุณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายฐิติภัทร สุขประเสริฐ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงนัทธมน วันทมาศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงนิรัชพร วงษ์ทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๐๑
เด็กชายปฎิพัทธิ

์

มุกดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๐๒
เด็กชายปรุฬห์ จันดาวัลย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๐๓
เด็กชายพรหมพิริยะ ใหญ่ปราม

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กหญิงพัชร์พิชา ศิลาลาย

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๐๕
เด็กชายพิชัยภูษิต ฤกษ์ใหญ่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๐๖
เด็กชายพีรพัฒน์ สิทธิคุณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๐๗
เด็กหญิงภนัชกรณ์ ปราบพาล

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๐๘ เด็กหญิงภรณ์ประพรรณ

พุทธคู
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๐๙
เด็กชายภัครพงศ์ ภาณะรมย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๑๐
เด็กหญิงภัทราพร มูลมา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายภูวฤทธิ

์

หามทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงยุวรรณดา ศรีนามโหน่ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายอัษฎา โพธิจันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายเจษฎา กุลแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายเมธานันท์ มีสัตย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงไปรยา ยวนใจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนประดิษฐ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงจีรนันท์ โสลุน
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญพามา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กหญิงกัลญา วิทยาสิงห์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงกัลญารัตน์ ศิริวาลย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายชาติศิริ ทีอุทิศ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายพัสกร ล้วนทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงดนุสรณ์ ดวงแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐๑ / ๑๒๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๕๒๕

นางสาวณิชาภัทร แสงย้อย
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๒๖

นายบุญประเสริฐ หนูแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๒๗

นางสาวประณิตตา ทองพาศน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๒๘

นางสาวพรนิพา บุญมา
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๒๙

นายมนัสวี ชาญประไพร
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๓๐
นางสาวศิริญญา อานันต์

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๓๑

นายศุทธวีร์ รากวงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๓๒

นางสาวแสงนภา บัวลอย
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๓๓

นางสาวไพรจิตรา คำศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๓๔

นางสาวไพริน เเจ่มใส
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กชายอนุพงศ์ จันดาวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สวัสดิพันธ์

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กชายเจษฎา หน่อแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายกรกฤตย์ ชโลธร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงกรรณิภา สายสุด
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๔๐
เด็กชายกิตติทัต ศรีบุตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายชาญนริศ จอมใจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายปณิธาน สุดใจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กหญิงสุภัสสรา ยืนทน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายเตโช ชมภู

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ธิมาชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กชายพิทักษ์ชัย สุริพันธ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กิงแก้ว

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายศุภกร ม้วนทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงอภิจารวี ทองจำรัส
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๕๐
เด็กชายเดชชาติกล้า ดวงแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงจิดาภา ชาญประไพร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงประภัสรา ศิริวาลย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงปวีณา บุญรอด
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงพัชรญา แสงบุญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงพิชญาภา หน่อแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สนธินัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายปฏิภาณ จันทร์สว่าง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงณัฐรัมภา แซ่เฮ้ง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายเรวัตร นะวะพิฒ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐๒ / ๑๒๔

้
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อจ ๔๔๕๙/๓๕๖๐
เด็กหญิงชนิสรา ลอยหา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงนภิสา อิมเพ็ง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กชายพงษ์ศกร เทพทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงวรารัตน์ โคตรปญญา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๖๔ เด็กหญิงเพ็ชรวราภรณ์
ลําเลิศ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงทิพวรรณ วงค์มี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กชายธนพนธ์ วันโสภา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายปยะวุฒ มิลภัยสง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายพงศกร บริสุทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กชายนภดล หมอกวงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๗๐
นางกชพร นามมนตรี

๑๑/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๗๑

นางสาววรรณนิสา ปาละวงค์
๒๓/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๗๒

นายโกสินทร์ นิตยาคม
๒๕/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๗๓

นายสามารถ วิสาระพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหัวตะพาน วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๗๔

นายอภิชาติ ช่างเสนา
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

กศน.อำเภอหัวตะพาน วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๗๕

นายทวีกุล บุญทน
๐๙/๑๐/๒๕๑๓

กศน.อำเภอหัวตะพาน วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๗๖

นายภูวนาท ทองเกตุ
๒๒/๐๙/๒๕๒๙

กศน.อำเภอหัวตะพาน วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงจันทร์วลัย กันสำอางค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กชายชลกานต์ อุดมลาภ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๘๐
เด็กชายธนายุทธ ยงยืน

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กหญิงบุษยา ไชยจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงพรชิตา กันธินาม
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายพลพล มังฉกรรจ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กหญิงพวงแก้ว งิวลาย

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงวรฤทัย เขียวอ่อน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายวีรสิทธิ

์

โคตะสาร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายสถาพร แซ่หว่อง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยอดมงคล
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงอรพรรณ พิมจักร
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กชายกฤตกร มิมำพันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายณัฐชัย สองสี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงทัศนีย์ บุญดก
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายทินกร บุญแจ่ม
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายพีรภัทร แตงอ่อน
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐๓ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงศศินา พลศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กหญิงสุภาพร พูนมาก
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงสุวรรณี บุญเติม
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงอลิษา แก้วดวงดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงอัมไพภรณ์ กันสำอางค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กชายกฤษฎิ

์

มิมำพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๐๑
เด็กชายชานนท์ มิมําพันธ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๐๒
เด็กชายธนวัช โคตะสาร

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๐๓
เด็กหญิงธัญรดา ศรีโชค

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๐๔
เด็กหญิงศรัณย์พร มิมำพันธ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๐๕
เด็กชายศุภกร บุญเติม

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๐๖
นายพิทยา สิงห์ชู

๒๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๐๗
เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทอุต

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๐๘
เด็กชายกิตติคุณ รักษาภา

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กหญิงจีรพร ยังยืน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๑๐
เด็กชายฉัตรชัย มีศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กหญิงณัฐฐาพร สิงห์เงิน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายณัฐพล หมอกวงศ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงดารุณี อินทะศร
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายพงศกร หมอกวงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายภัทรดนัย คำทา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ลอยหา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงอังศุนิตย์ ยืนชนม์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงเจนจิรา จอกนาค
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๑๙ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
บุญหนา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๒๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ยืนสุข

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กชายกิตติชัย ก้อนกลิน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายจักรกริช ก่องดวง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายจักรกริช ก่องดวง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายณัฐพร ยืนสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงนันทริสา หลอดเงิน
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายพายุ ภูชืนแสง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายภัทรพล นพเก้า
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงวันวิสา ลอยหา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายวุฒิชัย คุณพิทักษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐๔ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๖๓๐
เด็กชายศิริชัย วิริยะพันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญกว้าง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงณัฐริกา หนูอินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงปทมา ดวงแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายพัลลภ อินทะศร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๓๕
เด็กหญิงมลธิลาภรณ์ สายงาม

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายวัฒธนา สีมุงคุณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายสหรัฐ เมฆมล
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๓๘
เด็กหญิงสายธารทอง เรไร

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กหญิงสุธิดา วสุธา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กชายเนติพงษ์ ราชอุ่น

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงแก้วตา ล้นทม
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงชมพู่ สายงาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

แก้วอุดร
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายนิติวัฒน์ บุ้งทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

แก้วเลือน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายก้องภพ อุดรสาร
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๔๗
เด็กชายทรงพลศักดิ

์

แสนจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงนิตยา แขสว่าง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายประวิทย์ คำเกิด
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๕๐
เด็กหญิงปาริฉัตร วงศ์กว้าง

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายปยวัฒน์ ศรีชมภู
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายพีรพัฒน์ โนริรัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญแจ่ม
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงสิริวัน วังทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายสุริยา จันทเนตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กชายสุวรรณภูมิ อุสาจิตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กชายอนุวัตร นามสิงห์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทะวงศ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงอิสสรีนา จารุภาค
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กชายเสฎฐวุฒิ บุญเติม

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุพล
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วมณีบุตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายคณิศร อุทธามาตย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายจักรพล แพงดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐๕ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงชรัณญา ปาวะศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายณัฐพล ธนูชัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายธวัชชัย เจริญชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงธัญวรัตน์ วงษ์จันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กชายภูมิศักดิ

์

วงค์จันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๗๐
เด็กหญิงมารศรี ยกยุทธ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กชายยืนยง ถนอมทรัพย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงศิรดา ขอพิมาย
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กชายศุภณัฐ บุญดก
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กชายสุทิวัส ลุนสิน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๗๕
เด็กหญิงอภิชยาภรณ์ มณีรัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ พลดงนอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงชลลดา พลพวก
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงฐิตาภา บับพาจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กชายนฤดล ปญญาดิษฐ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๘๐
เด็กชายนิติพล แขสว่าง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงนิวาลัย อาบเงิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กชายศุภโชค โตนนำขาว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงสุธิตา อุทธามาตย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงมัณฑนา ขุนอินทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงศิริวรรณ สุวรรณดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงสุพัตรา ลุนสิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กหญิงอารียา อุปเสน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายชัยมงคล สมสาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงฐิดาพร จิตรนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กหญิงธัญรดา สรรพผล

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายธิติพงษ์ ภูตะอินทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายธีรเมธ อัครเหมพัฒน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายนนทวัฒน์ สาสาร
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงบุษบากร บุ้งทอง
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงปภาวรินท์ ทองวรณ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงปรินทร์ สายสุด
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กชายปฐพงษ์ แสงหมืน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงปานไพลิน สิงห์ชู
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กชายพันฤทธิ

์

สุรำไพ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐๖ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายภาคสิชฌัย ทานะเวช

๓๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๐๑
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ เวฬุวะนารักษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กหญิงวชิรญาณ์ นิลเพชร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๐๓
เด็กหญิงวันวิสาข์ จันทะมา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๐๔
เด็กหญิงศดานันท์ จันทรา

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๐๕
เด็กหญิงศิริมล สุขขา

๒๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงศุพิสรา แก้วสมบัติ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๐๗
เด็กชายสิทธิพล บุญวรณ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๐๘
เด็กหญิงสุรดา แสงสว่าง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๐๙
เด็กชายสุรวิชญ์ ภาคสุโพธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กหญิงสโรชา กุลบุตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงเขมิกา ศรีไชย
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

ทิพศร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กชายเรียว วรรณดร
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงแก้วใส ปุคสิงห์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สมปอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงณัฐกฤตา ธุมาชิน
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กชายทินภัทร จันทร์เทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงทิพย์นภา อุดมสันติ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ พัฒนราช
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๒๐
เด็กชายธีรภัทร พันธ์โท

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงพรพรินทร์ วิริยะพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงพิมพรรณ จันเขียว
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายวทัญู ร่วมทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงศิริกัลยา ช่อแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงศิวัชญาพร ร่วมทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กชายศุภณัฐ มาคงกุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงสุธารัตน์ โพธิศรีคุณ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กชายส่งศักดิ

์

พรมชินวงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายเมธาวี แสงชาติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ใสรังกา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายธนโชติ สีตะมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ถาวร
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายธีระพล รัตนะศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กชายพีระพัฒน์ โสภาพ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐๗ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงยุวธิดา เครือศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงสิริกานต์ ธารารมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงเมทินี ลุ่มนอก
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงเยาวมาลย์ คํามนตรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงอธิชา พันธ์แก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๔๐
เด็กหญิงสมิตา พันธ์แก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ กาญจนศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย วัดโพนเมืองน้อย  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงอังสุมา โสภาบุญ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย วัดโพนเมืองน้อย  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กชายชนะชัย บุตรจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กชายณัฐพล กัณหารัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กชายบรรชา ปาวะรีย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ โทแจ่ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ พงษ์สุขสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายกิติพงษ์ คูณพล
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงขวัญเนตร ใจว่อง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๕๐
เด็กชายจิณณวัตร สวัสดิพล

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กหญิงจินตนา ร้อยลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงจิรนันท์ วงศ์ก่อ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงจุฑามาศ มูลธิสาร
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงชนิกานต์ ภาณะรมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงชลิดา ก่องดวง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายชาตรี โผงาม
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทะมา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายณัฐพล จันทะมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สุกุ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๖๐
เด็กชายตะวัน บุญปก

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กชายทศพล ภาโท
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กชายทัมมพัชร์ คู่แก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กชายทัศน์พล บัวคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กชายธนาวุฒิ ก้อนคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงธารารัตน์ เสมอเหมือน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กชายธีธัช ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายนวพล หายเคราะห์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงนัฐคชสพร คงมัน

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายนัทธี สิลาวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐๘ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๗๗๐
เด็กหญิงนันทิยา ไชยวงศ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงนุชจรี วันทะวงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายบริพัฒน์ พัฒนะราช
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายปริวัตร์ มีมานะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กชายปยะชัย สุรำไพ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กหญิงปยะรัตน์ สมปอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงปนนภา วงศ์ทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงผุสดี รักษาศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายพงศภัค สุริยันต์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กชายพงศ์ภัคร โนรีรัตน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กหญิงพิชชาพร แย้มศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กชายพิภพ มานุพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กชายพีรวัส จูมจี
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กชายพีระพล วงศ์ษา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กชายภาณุพงศ์ ลอยหา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ขานเพราะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงมุกดา ระยับศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายรัชชานนท์ เพิมพูล

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายฤทธิชัย หอมใจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กหญิงวนิดา ลำเฟอย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๙๐
เด็กหญิงวรรณวิษา ทองอบ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กหญิงวรัญญา สมชม
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิธรรมา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กชายศาตรา สายแวว
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายสมพงษ์ โคตรบุดดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายสัณห์พัฒฐ์ ธิษาไชย
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กชายสาทร เขาแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายสาธิต ประโคม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงสุจิตรา พสุพรรณ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายสุทธิกานต์ บูราณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงสุพิชญา พิลาแสน

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๐๑
เด็กชายอภินิชย์ ลุนสิน

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กหญิงอภิวรรณ มินรินทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๐๓
เด็กหญิงอรพรรณ บุตรจันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กชายอัครพล จรลี

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐๙ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๘๐๕
เด็กหญิงอัจฉรียา บุญมานะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๐๖
เด็กหญิงอุสรา ขจรกลิน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กหญิงเกวลี เคนชมภู

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๐๘
เด็กหญิงเกศสุดา ธยาธรรม

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๐๙
เด็กชายเทพทัต ชิณมาตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๑๐
เด็กหญิงแก้วมณี อินทร์สำราญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงกฤษดา ไชยธรรม
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงกัณฐิกา แนววัน
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ หงษา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กหญิงกุสสรา วิระศักดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กชายคณธิศ รักษ์เทศทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายคณิศร ต่อชีพ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงจารุเนตร อริพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงจิรนันท์ วิเศษตุ่น
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กหญิงจิราพัชร วงค์แก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๒๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ดีประเสริฐ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงจีรวรรณ มูลเพ็ญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายชญานิน ธรรมวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กชายชยุตม์ ศรีไผ่ใหญ่
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงฐิตารีย์ ศรีมันตะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงณัฎฐนิชา เกิดสุข
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ บุตรจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญคำจุ่น
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายณัฐวรรธน์ สิลาวงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีบุตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กหญิงทิพย์สุดา อดทน

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กชายธนดล ลานำคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายธนธรณ์ จำปาหอม
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กชายธนพร นนทะลุน
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กชายธนพร สายศักดา
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กชายธวัชชัย ขันอาสา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เรืองแสน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายธีรภัทร วิถารพรรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงนวลอนงค์ พงสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายนันทวุฒิ พงษ์ศรียา
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๑๐ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๘๔๐
เด็กชายปวิธ โคตะการ

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายพงศธร วิสาระพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงพนิดา วามะลุน
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงพรกนก ก้อนคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายพรภิสิทธิ

์

สารสมัคร

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กชายพัชรพงษ์ เชิญนิยม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กชายพิชญพงษ์ บัวทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงพิยดา แสงงาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

เหล็กงาม
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา เคนดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กหญิงสุทธิดา ทุมไมล์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายอดิศร เกือทาน

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงอริศรา สวัสดิพันธ์

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงอัญชนิดา สมมัน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงเพ็ชร์ลดา สมบูรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายจิรพัฒน์ศล สุวิวงศ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงณรรฐภรณ์ ชัยยะเดช
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงณรัณญา โสมงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ล้อมทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๕๙
เด็กหญิงณัฐธนาภรณ์

สิงห์งาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๖๐
เด็กหญิงณัฐนรี แก้วสอนดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงธนิตาภรณ์ อุดมลาภ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กชายธวัชชัย บุญวรรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีละบุตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงธิวารี บุญเติม

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กชายนนทวัฒน์ สิงห์ชู
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงนริศรา มังกรณ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงนฤมล สนิทเชือ

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงนะวินดา บุญไชย
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงปณัติดา วงค์ก่อ
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กหญิงปนัชดา สาระวัน

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กชายประเสริฐ ปุผาเต
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กชายปญญา วามะลุน
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กชายปณณวิชญ์ ศิริวาลย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงพัณณิตา กว้างขวาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๑๑ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงพิมพิไล จันทะประสาร
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงพิยดา เขียววิชัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กชายภูมินทร์ อินทพันธ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายมงคล เทียงไธสง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ มุทาลัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๘๐
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ก่องดวง
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กหญิงศิวนาถ วงค์กาญจน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงสายสมร บุตรจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงสุทัตดา รักษาศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กหญิงสุธาชินี คำแสง
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กชายอัษฎากร บุญปลอด
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงเจนจิรา ขจรกลิน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๘๗

นางสาวจิราภา แก่นสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๘๘

นางสาวชนิภา บุญมาชาติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กชายณัฐพัฒน์ เกือทาน

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๙๐
เด็กชายถวิล นามชู

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๙๑

นายธนวันต์ จันทร์ปวงเสน
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๙๒

นายนนธวัช โคตรอาษา
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๙๓

นางสาวนภาพร สุตะภักดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๙๔

นางสาวนัฎฐริกา สังข์ทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๙๕

นางสาวปยะดา จันทรประสาร
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๙๖

นายพงศธร สุชิลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๙๗

นางสาวพรทิวา ทิพศร
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๙๘

นางสาวพิมพ์สิรีย์ โยคณิตย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๘๙๙

นายภาณุพงษ์ บู่แก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กชายวริศรา พลหาญ

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๐๑
นายวิษณุ บุญตะวัน

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๐๒
นายศรีธนน สีสังข์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๐๓
นายศักดิสิทธิ

์ ์

โสภาใต้
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๐๔
นางสาวศิรินทร์รัตน์ เคนตู้

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๐๕
นางสาวสร้อยสุดา แดนศิลา

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๐๖
นางสาวสิรินทรา อุดทุม

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๐๗
นายสุชาวดี บุญชอบ

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๐๘
นางสาวสุนันทา ตรุวรรณ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๐๙
นางสาวสุภาพร แคนศิลา

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๑๒ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๙๑๐
นางสาวสุภาวดี เหมือนจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๑๑

นางสาวอนัญญาพร อระบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๑๒

นางสาวอภิญญา พลอาษา
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๑๓

นายอภิสิทธิ

์

ปุณณะหิตานนท์
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงอรอนงค์ ถานุวัฒน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๑๕
นางสาวอาทิตยาภรณ์

ภายไธสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๑๖

นางสาวกชกร ศรีละพันธ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๑๗

นายกฤช ศรีเมือง
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๑๘

นายจักรริน แก้วศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๑๙

นางสาวจิระภา บุญเติม
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๒๐
นางสาวชนันพร ปุคสิงห์

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๒๑

นายธีรเชษฐ์ สายศักดา
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๒๒

นางสาวนภัสรา พรมมิสา
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๒๓

นายปยะพงษ์ ยืนสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๒๔

นางสาวร่งนภา ใจอ่น
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๒๕

นางสาววชรพร บุญตะวัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๒๖

นายวสุธร โนริรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๒๗

นายวิทยากร วามะลุน
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๒๘

นางสาววิภาวดี อาบเงิน
๒๓/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๒๙

นางสาวศิลามณี มิลภา
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๓๐
นางสาวสร้อยสุดา กาหาวงค์

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๓๑

นางสาวสลิลทิพย์ พงษ์ลา
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๓๒

นางสาวสิริลักษณ์ วงค์ทิพย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๓๓

นางสาวสุจิตรา สามัญฑิตย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๓๔

นางสาวสุจิฬา บุตรพรม
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๓๕

นางสาวสุชานาถ นิมคง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๓๖

นางสาวสุนันทา ทุมชาติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๓๗

นางสาวอรพินท์ แต้วเวหา
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๓๘

นางสาวเกชฏา บุญเจริญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๓๙
นางสาวเบญจวรรณ กฤตาภัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๔๐
นางสาวใจพักตร์ อุดรสาร

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๔๑

นางสาวกัญญรัตน์ เหล่ากลาง
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๔๒

นางสาวจันทร์จิรา มิมำพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๔๓

นางสาวจินตรัตน์ บุญหนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๔๔

นางสาวชาลินี กาญจนะสิงห์
๒๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๑๓ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๙๔๕

นางสาวสาลิณี เสียงใส
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงกัลญาณี โมธรรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กชายกิตติพนธ์ บุญธิมา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงขนิษฐา อณุสร
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงคีตภัทร วะสุวรรณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๕๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

เชียงต้น
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงจิราพร บุ่งหวาย
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กหญิงจีระวรรณ มานุพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงชญาดา พืชเหมาะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงดาริกา ธิโนวงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ กะนะหาวงศ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงธีราพร นระมาตย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กชายปณิวัฒน์ ขันจันทา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงปาณิสรา คาระนัด
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงอัญชลี รำไพ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๖๐
เด็กชายเพชรเสน่ห์ น้อยบุตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๖๑

นางสาวกุลศิริ สมรูป
๒๓/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงชนาภา ปฎิเวช
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงวนิสา ลีลาศ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กหญิงสุนิสา สามงามขาว
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงอมิตา จารุสิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงสาลิณี สรศิลป
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กชายอภิชาติ โพธิรักษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๖๘

นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณจักร
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๖๙

นางสาวจิราพร บุดดีวงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๗๐
เด็กหญิงจุฑามาศ แท่นทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ จารุสิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงศุภัสุตตา มีรัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๗๓

นางสาวสุภาวดี สอนศิษย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๗๔

นางสาวกันธิมา ศรีสุวรรณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๗๕

นางสาวกุหลาบ บุดดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๗๖

นางสาวฑิฆัมพร พารา
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๗๗

นางสาวณัฏฐากร พรเสนา
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๗๘

นางสาวสุจิตรา ไกยมาตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๗๙

นางสาวสุพรรษา ทองกันยา
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๑๔ / ๑๒๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๓๙๘๐
นางสาวอัจฉราภรณ์ วงศศิริ

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๘๑

นางสาวกรรณิการ์ มีวิชา
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๘๒

นายจักรรินทร์ มะลิวัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๘๓

นางสาวนภาพร บุบผาพวง
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๘๔

นางสาวนุชนาถ สายสิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๘๕

นางสาวมินตรา ใจทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๘๖

นางสาวลลิตา จู่พระจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๘๗

นางสาวสร้อยทอง พาลพล
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๘๘

นางสาวอัฉราภรณ์ โพธิจร
๑๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๘๙

นางวงษ์เดือน ทองสังวรณ์
๒๐/๐๔/๒๕๐๗

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๙๐
นายกฤษดา สุถาวี

๒๘/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๙๑

นายณัฐวุฒิ กาญจนสาร
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๙๒

นายธนพร จารุสิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๙๓

นายธนพล สหารัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๙๔

นายบุญยืน ต้นเกตุ
๒๒/๐๓/๒๕๐๑

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๙๕

นายปรินทร โพธิพันธ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๐

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๙๖

นายปรีชา ระดาพงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๑๔

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๙๗

นายพัฒนโชติ อัปกาญจน์
๐๑/๐๑/๒๕๒๔

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๙๘

นายพิทธวัฒน์ ทวีชัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๓๙๙๙

นางราตรี บุญเรือ
๓/๐๕/๒๔๙๙

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๐๐
นางรุ่งรุจี ไทยชาติ

๒๓/๐๔/๒๔๙๙

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๐๑
นายลำปาง ทองกันยา

๒๕/๐๓/๒๕๑๗

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๐๒
นายวิทูรย์ พิกุลทอง

๖/๑๒/๒๕๐๙
กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๐๓
นายวินัย วันทาพงษ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๐๔
นายศักดิสิทธิ

์ ์

โกศิลวิทตร
๓๐/๐๘/๒๕๓๙

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๐๕
นางเผือน

่

สามีพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๐๖
นายเมฆขลา โพธิสาราช

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๐๗
นางเสถียร บุตรแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๒๓

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๐๘
นายไชยา อุนาวงค์

๑๖/๐๙/๒๕๒๓

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๐๙
นางไพทรูย์ ชูรัตน์

๐๖/๐๔/๒๔๙๙

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๑๐
นางสาวกนิษฐ์ ภัทธผ่องพรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๒๒

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๑๑
นายธนพงษ์ มีแสง

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๑๒
นายประจักษ์ คำประดิษฐ์

๒๗/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๑๓
นางประดิษฐ์ สะดวกกิจ

๖/๑๑/๒๕๑๗
กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๑๔
นางพัชญาภา ยืนยัง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๑๕ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๔๐๑๕
นางภาคินี แก้วกล้า

๒๕/๐๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๑๖
นายภูริภัทร ราษฏร์เจริญ

๒๖/๐๓/๒๕๓๙

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๑๗
นางสาวมณทิญา มาดายัง

๒๓/๑๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๑๘
นางสาวรัตนกร บวรโมทย์

๐๓/๐๗/๒๕๑๑

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๑๙
นางสาวรุ่งนภา สุดาชม

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๒๐
นางสมพร เปรมทา

๑๔/๑๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๒๑
นางสาวสุกัญญา หลานท้าว

๒๒/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๒๒
นายสุนันท์ อุตสาหะพันธ์

๑๔/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๒๓
นางสาวสุนารีย์ มีมานะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๒๔
นายสุพล มังมี

่

๐๑/๐๓/๒๕๑๒

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๒๕
นางสาวสุวิดา มียา

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๒๖
นางสาวอรวรรรณ สายสินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๒๗
นายเจษฎา มาริบุตร

๑๒/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๕๙/๔๐๒๘
เด็กหญิงกรรนิฐา บุญน้อม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กชายกฤษณุ ชินดา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงกัลยา ชาติคำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๓๑
เด็กชายขจรศักดิ

์

บุญทาป
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๓๒
เด็กหญิงขนิษฐา ชาวระนอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กชายคุณากร กุระจินดา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๓๔
เด็กหญิงจันทร์ทิรา น้อยเภา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๓๕
เด็กชายจิตรทิวัส หาญปน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๓๖
เด็กหญิงชลลดา ดวงจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

สาสี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๓๘
เด็กชายทินกร กุระจินดา

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๓๙
เด็กชายทินภัทร หลอดคำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ วังญาติ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กชายธันวา สีทาเลิศ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๔๒
เด็กหญิงธิตินาฎ กันนุฬา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๔๓
เด็กชายธีรพัฒน์ อุทุกพรรค

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๔๔
เด็กชายธีรภัทร โสมเกษตรินทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงนภาพร สีทองมัน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๔๖
เด็กหญิงนฤมล สุ่มมาตย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๔๗
เด็กหญิงนลินนิภา โมลา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๔๘
เด็กชายนักรบ บุญทาป

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กชายนิรันดร์ กุระจินดา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๑๖ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงประกาแก้ว วังญาติ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๕๑
เด็กหญิงประภัสสร มีชัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กชายปริวัฒ ชูโชติ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๕๓
เด็กชายปยวัฒน์ ศรีสุราช

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๕๔
เด็กชายพงศธร ศรีสุราช

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๕๕
เด็กหญิงพรพิมล สอนจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กหญิงพิกุล กลินศร

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๕๗
เด็กหญิงพิชญา ศรีทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๕๘
เด็กชายพิพัฒน์ ศรีสุราช

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๕๙
เด็กหญิงพิมพ์พิไล อุบลหอม

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงภัศรา ชินดา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๖๑
เด็กชายภานุมาศ ศรีชนะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๖๒
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญทาป

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๖๓
เด็กหญิงภาวิดา พรมตา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๖๔
เด็กหญิงมนัสรา โมลา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๖๕
เด็กหญิงมัลลิกา จันทร์แรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๖๖
เด็กชายมาวิน ปญจะเสาร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๖๗
เด็กหญิงมิตรธิรา ผิวขาว

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๖๘
เด็กชายรพีภัทร พิลา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๖๙
เด็กชายรพีภัทร สีทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงรัชนีกร หอมนาน

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๗๑
เด็กชายรัฐภูมิ มหาวงค์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กชายราเชนทร์ พรรโสม

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๗๓
เด็กหญิงลาวัลย์ บุญชิต

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๗๔
เด็กชายวีระพงษ์ ชินดา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๗๕
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ชาวระนอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กชายศราวุธ บุญทาป

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๗๗
เด็กชายศิวกร เพราะพืช

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๗๘
เด็กหญิงศุภัชญา บุญพา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๗๙
เด็กหญิงสรณีย์ นามดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กชายสิทธิพร บุตรโคตร

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๘๑
เด็กหญิงสุดาภรณ์ คุณะชัย

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๘๒
เด็กหญิงสุภาวี อุทุกพรรค

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๘๓
เด็กชายอนุเทพ สอนจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กชายอภิชาติ พรหมบาง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๑๗ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๔๐๘๕
เด็กชายอภิชิต อรรคประทุม

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๘๖
เด็กชายอภิวัฒน์ หอมนาน

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กหญิงอรวรรณ ถวิลไพร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๘๘
เด็กชายอิทธิเดช วงค์ศาสตร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๘๙
เด็กหญิงเนตรนภา แสนยางนอก

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงกชกร จันทร์แดง

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่ง   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กหญิงอุษมา ไกยะวินิจ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่ง   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๙๒
เด็กหญิงธันยา บุตรแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่ง   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๙๓
เด็กชายบูรพา สุขสานต์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่ง   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๙๔
เด็กหญิงพรไพรินทร์ พุทธรักษา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่ง   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กชายรัชพล บวรรัมย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่ง   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๙๖
เด็กหญิงสุธิดา ไกยะวินิจ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่ง   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๙๗
เด็กชายอภิภัทร ศิริรักษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่ง   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๙๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ สองเมือง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่ง   

อจ ๔๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กหญิงเก็จแก้ว หนาแน่น

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่ง   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา ด้วงเงิน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่ง   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๐๑
เด็กหญิงชลิตา เจนสำโรง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่ง   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๐๒
เด็กชายนิธินันท์ โพธิวันล์

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่ง   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๐๓
เด็กชายพชรพล อุสาย

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่ง   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๐๔
เด็กหญิงสุธีมนต์ ศรีนาเลา

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกกระแต้   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๐๕ เด็กหญิงจันทร์จิราพร
เฟองศรีไหม

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกกระแต้   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๐๖
เด็กหญิงศุกลภัทร พิมหิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกกระแต้   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กหญิงอรุโณทัย โคตรแสนรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกกระแต้   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๐๘
เด็กหญิงฉัตราภรณ์ กาวงค์ ๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๐๙
เด็กหญิงญาณิศา แก้วมุงคุณ

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๑๐
เด็กหญิงฐิติยาพร ชุมพงศ์พร ๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงธมลวรรณ์ อุปดชา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กชายธรรมรักษ์ แก้วสมพงศ์
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กชายพรชัย ทวีแสง
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กชายพัทธนันต์ เดิมทำรัมย์
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา ศรีนารถ
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงวารุณนภา ขันขวา
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายวีรภัทร พูลเพิม

่

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายสินชัย ไชยะราช
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงสุดาพร มุ่งดี
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๑๘ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๔๑๒๐
เด็กหญิงอรวรรณ วรรณทวี ๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๒๑
เด็กชายเจษฎากรณ์ ลาวิลาศ ๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เอกศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงกานต์ทิตา ชืนบาล

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงชลดา ดาวเงิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงประไพร พิมพ์ปด
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงพรชิตา ภาชืน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงพัชริดา นิลเกษ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงพิมมษร ชีพจำเปน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงพิยดา บุญมาก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๓๐
เด็กหญิงภัสรา ศิริรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กหญิงมะปราง ศรีจันดา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กหญิงวรัญญา ปรือทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กชายวัชรพล อุ่นตา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงวิชญาพร มณีโชติ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายสมสิน ปุริมายตา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา บุญมาก
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กหญิงสุจิตรา ชาวโพนทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายสุธากร ผาแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงหนูรส แก่นจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๔๐
เด็กชายอาชา พิมพาทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กชายเจษฎา พิมพ์พาพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กหญิงเบญญาภา อาจจะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงแพรวา ศรีนารถ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กหญิงกิตติวรรณ ปญญา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สายวร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กหญิงณฤดี ศรีรัตนพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กชายณัฐพงค์ สายวร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กชายณัฐพล ชัยบัวแดง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กชายทรงพล วิเศษสุทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กชายทัศกรณ์ ศรสันติ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายธวัชชัย กุลทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กชายนัฐกิจ ตังทนาม
๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กหญิงปณิดา บุญเจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กหญิงปาริฉัตร วงศ์หงษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๑๙ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงปาริชาต วงศ์หงษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงปาริชาติ การะโน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กชายพงศพัศ ปนคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงภิยฏา มีจอม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงมริษา โพธิคำทึง

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๖๐
เด็กชายฤกษ์ชัย บุญมาก

๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กชายวัชรกร พาดำเนิน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงวิจิตตรา กำมันตะคุณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายวุฒิชัย โพธิคำทึง

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กชายสราวุฒิ คนคง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงสวรินทร์ ยอดนำคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กหญิงสุพัฒตา เสนาพรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กชายอภิศักดิ

์

แก้วสมพงศ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กหญิงอรัญญา ราชคูณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๖๙
เด็กชายเทพประทาน ทองน้อย

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๔๕๙/๔๑๗๐
เด็กชายจิตติพันธ์ ไชยเวียง

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กหญิงช่อเพชร ศรีกุลชร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงญาณิศา มุ่งงาม
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ทาคำวงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายธนภัทร ปกครอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กชายธนากร พิมพ์หาร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กชายธิเบส เทียมคำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายธีรภัทร สู่เสน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กหญิงนำฝน สุวรรณพรหม
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กชายปานระวี มันคง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๘๐
เด็กหญิงพิชชานันท์ สายแวว

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กหญิงมนัสวี สิมวงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กหญิงอรวรรณ ตาสี
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กหญิงอัยลดา สำแดงอำนาจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงอาริษา เครือดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กชายอโนทัย เติมกล้า
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กชายก้องกิดากร สัจธรรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กหญิงจิตรา ไชยเสนา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กชายชินวัตร สู่เสน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เพียรกล้า
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๒๐ / ๑๒๔
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อจ ๔๔๕๙/๔๑๙๐
เด็กชายณัฐนันท์ สายแวว

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กหญิงณัฐพร ศรีวะวงศ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายรชานนท์ น้อยวิเศษ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กชายวุฒิชัย สีฟา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๙๔
เด็กหญิงศิระประภา พูลทวี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กชายสุริยา โคตอาษา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงอริสา หอมหวล
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กชายกฤษณะ ทำนุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์สิงคำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กชายธนวันต์ ทับอาษา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงนำทิพย์ พร้อมทรัพย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๐๑
เด็กหญิงปณิดา มณีศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๐๒
เด็กชายปยะวัฒน์ ดีดวงพันธ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๐๓
เด็กชายพิสิษฐ์ มีเพียร

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงมาธิตา บุญจริง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๐๕
เด็กหญิงวรพรรณ พงษ์พูน

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๐๖
เด็กหญิงวรัทยา สมขาว

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๐๗
เด็กชายวิชาญกานต์ ไวมล

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กชายสวิช มีเพียร

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๐๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

สุระการ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๑๐
เด็กหญิงอภัสรา ทองสมุทร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงเกตน์นภา ปะฐานะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงกัลยากรณ์ สายเพชร
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กชายชัยพิพัฒน์ ชูรัตน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ล้วนดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กชายพลพล เรืองวงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงพัณณิตา พรมโสภา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กชายพุฒิเมธ พรหมกาล
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กชายวรวิช บัวศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กชายวีระพงษ์ สุรักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

กาเผือก
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กหญิงสุมิตรา มาสำโรง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายอัครพันธ์ วงศ์สีทา
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงกานต์มณี วัชระโอภาศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กหญิงนัยนา เรืองวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๒๑ / ๑๒๔
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อจ ๔๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กชายนิติภูมิ สู่เสน
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กชายบริพัตร คงรอด
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงพัตราภรณ์ บุญศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กชายพูลสวัสดิ

์

หวังผล
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กชายศรายุทธ สายสุด
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๓๐
เด็กชายสิทธิชัย หันสุวอ

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กชายสุวิชา โคตะนนท์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กชายอนุชาติ โคตรมุงคุณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กชายสมพงษ์ มีเพียร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กชายนันทวัฒน์ ทานสิงห์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กชายเมธัส สาระคุณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงพิยดา รินทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กชายกวินเทพ ตระวงษา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายชุติพนธ์ นาคพันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงพรนภา ต้นโพธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๔๒๔๐
เด็กหญิงพรปวีณ์ สมสะอาด

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กชายภัทร วันดีวงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายภูวดล จอดนอก
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กหญิงอภิญญา สมศรี
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กชายชญานนท์ แก้วแสน
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายปุญญพัตน์ ต้นโพธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กชายพิชา พันธ์เลิศ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กชายชยางกูร แร่ทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กชายธงไชย วีระพันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายนิธิ อาจศักดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๔๒๕๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุดาชม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๔๒๕๑
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ บุญสอด

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กหญิงจิราพร โลมากาล
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายอ้มบุญ มีทองแสน
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดดงบัง  

อจ ๔๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงจีระนันท์ โสดา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ คงบุญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายณัดฐา สารคณา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายทัศน์พล บุตรพรม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายนนทวัฒน์ บุญหาญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ สารคณา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๒๒ / ๑๒๔
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๔๒๖๐
เด็กหญิงนิดารัตน์ ตรีเดช

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงพรรณนิภา ไชยวงศ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กหญิงเกษมณี วันทาวงค์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กชายกิตติพงษ์ บุญสาหัส
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงจิรารัตน์ หลักชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กชายฐิติศักดิ

์

บุญธิมา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายธนกฤต จันทรหัตถการ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายธีรภัทร หล้ากอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงนพวรรณ โพศรีแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กหญิงพรธิตา บุญมา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงพรไพลิน มิยะพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กชายพีรภัทร พูลคุณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายภาณุพงษ์ ดอนน้อยหน่า
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายมนัส อ่อนชาติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กชายวัชระ มหาวรรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

สุปตติ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงสุธิดา สุภารี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กชายเอกรินทร์ หินอ่อน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กชายแสนทวี จิตสาร
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๘๐
เด็กหญิงนันณภัทร จันทา

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงกนกกร นวลแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ พิมพ์มีลาย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ หินอ่อน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงกมลชนก ลุสมบัติ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กหญิงจิระนันท์ สารคะณา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงจิราวรรณ โพธ์ไข
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงชลนิภา รืนเริง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กชายณัฐพงษ์ สายคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กชายณัฐพล หินอ่อน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กชายดัมพ์รงค์ ขันธวิชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กชายถิรไท น้อยหอม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายธนโชติ โชคศิริกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กหญิงธวัลยา ลาภบุญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายธีรนัย บุตรใส
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๒๓ / ๑๒๔
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงนราทิพย์ ขุนณรงค์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงนันทิดา สุรารักษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงปภาวรินท์ สุรารักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กชายปยทัศน์ อุปริมาตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงผกาวัลย์ สำราญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงพิยดา แสนคูณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ บุตรตะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๓๐๒
เด็กหญิงภาวินี สอนพงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๓๐๓
เด็กชายยุทธนา สารคณา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๓๐๔
เด็กหญิงวรัญญา สุรารักษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กชายวิภพ อาทรวัฒนกิจ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๓๐๖
เด็กชายศรายุทธ รืนเริง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๓๐๗
เด็กชายสรทัศ รืนเริง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๔๕๙/๔๓๐๘
เด็กชายไกรวิทย์ พิมมรินทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
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