
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๖,๒๖๓ คน ขาดสอบ ๑,๙๓๘ คน คงสอบ ๔,๓๒๕ คน สอบได้ ๓,๖๖๒ คน สอบตก ๖๖๓ คน (๘๔.๖๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุระคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กำมันตะคุณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายจักรี คงหนู

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายณัฐวุติ คูณมา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายเทวัญ จอมใจทิป

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายนฤพน ขันธฺวิชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายวายุ จันทะนัด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายวีรภัทร วริงวค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายอิทธิ สืบศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายรตินันท์ วงษ์แพ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายศุภโชค กัญญมาสา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงแพรววนิต มุทาพร

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงฟารุ่ง โลหะชาติ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงรุ่งไพลิน เดชา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงวชิรกาญจน์ โชดาภักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงวิลาสินี รบศึก

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงศศิพิมพ์ จันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงสุริษา หอมใจ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงวาริศรา มลสวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายกฤษดา ตาทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายชุมพล บุญมานันท์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายธนภัทร บุตรตา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายบุษกร นุตรักษา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายปยพงค์ ลาวรรณ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายเพชรายุทธ จัตุรัส

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายเมฆินทร์ บุญนิโรจน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายวัชรพล นามสุขี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายรัชชานนท์ ตาทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายศตวรรษ แสงทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เหล่าจันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงญาณิศา ตาทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงปยรัตน์ รัตนศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงพิมลวรรณ กินรีโดน

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงศุภิสรา สุขเขียว

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงสุชาวดี สาธร

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงสุธาสินี บริจาค

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงอภัสรา สาระสิงห์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงอาริษา พลใส

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงวรวุฒิ สาระสิงห์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สุรเกษ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงธัญพร โล่ห์คำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงประภาพร หนองหว้า

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงพนชกร มาระครอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงอภัสรา นราไชย

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงวิไลรัก หลอดโสภา

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงณัฐฑริกา มะปะโพธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงอรนลิน กระทุ่มนอก

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงณัฐธิฉา ไตยมูล

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงคุณิตา ทำชอบ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายเฉลิมชาติ บุญม่วง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงสิทธา สิมุฒิ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายสัจนันท์ ราชบัญฑิต

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายจิตรกร จอมใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายณัฐพงษ์ ด้ายผึง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายณัฐวัตร ภูหลักด่าน

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายทศพร นามบุดดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายสุรชัย จำปศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายพีพัฒน์ รัตนศรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ กุดนำกิน  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายวิชัย มนต์แข็ง

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงอนิสรา เข็มทอง

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายพรพิพัฒน์ พรมเหลา

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายฐิรัฐ ผาลี

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงธัญชนก แสงพิมพ์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อ่อนสอน

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงอติกานต์ โทพิลา

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงสุกัญญา ทาตาสุข

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายก้องภพ สัมฤทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายพิสิษฐ์ ศรีมนตรี

๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายภัทรพล พลเยียม

่

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายธัญชนน โสภาบุญ

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายศุภกิจ โนนน้อย

๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายจิตติพัฒน์ แต่งชาติ

๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายธวุชชัย ชมพู

๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายธนวัฒน์ สมมา

๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายสวิตต์ มลสิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงชุติมณฐน์ วังศรี

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงศศินา ทองมี

๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงจิตติภัทรา ศรีภา

๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงจุฑามาศ เหมณี

๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายเกียรติภูมิ วงศ์สกุล

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ สมบูรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายภูผา อิมรุ่ง

่

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายรัฐภูมิ เจริญเชาว์

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายศิรวิทย์ คำสา

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายเอกพล สมบูรณ์

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายปรเมศวฐ์ ศรีใสคำ

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายบุญฤทธิ

์

สารวัตร
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงชญาน์นันท์ มงคลมาตย์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงณัฐริกา วงศ์จันทา

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงปานรุ้ง อรบุตร

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงวรัญญา ปองปก

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงสุชานรี พันเดช

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงสุทธิดา วงศ์กัลยา

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงเมษารัตน์ ฤทธิสันเทียะ

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงสุพรรษา อรบุตร

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึง

้

เชือกนอก  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๙๖
นายธีระพงษ์ เบ้าทอง

๑๑/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๙๗
นายยุรนันท์ เซมรัมย์

๑๐/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๙๘
นายเอกพัน เซมรัมย์

๓๐/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๐๙๙
นายอานน ประสมสุข

๒๒/๐๒/๒๔๙๐

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๐๐
นางสาวฐิติมา วายโสกา

๑๘/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายตฤษนันท์ แสงงาม

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๐๒
นายธีระพงษ์ คำเลิศ

๑๒/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายภูเบศ เสมอภาพ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงผุสดี ชืนชม

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงแพรวา อ่อนตา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงเพชราภรณ์ อรอรรถ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงธนวรรณ สมพงษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายมวิทยาคาร หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงปรียาภัทร สู่สุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงเนตรดาว บรรลุ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายกวิน มีคำนิล

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายชนะจิต คุ้งลึง

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายชุติวัฒน์ ส่วนบุญ

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายมนตรี กลินถาวร

่

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายพีระพล จูทา

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายศิวัฒน์ ชมพูหนู

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายศิริเวช อรมูล

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายสรวิศ ไวพจน์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายอภิรัตน์ สีงาม

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายอภิวัฒน์ สีงาม

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงขวัญจิรา สุพล

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงใบเตย เชิดชู

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ สายเมฆ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงกุสุมา สันตะวงศ์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๒๔
นางสาวเยาวลักษณ์ ขันเงิน

๑๘/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๒๕
นายขวัญชัย ชัยคุณ

๒๓/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๒๖
นายณัฐพล ชันอุไร

๒๘/๑๐/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๒๗
นางสาวสุภาวรรณ สีหาสาร

๑๗/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๒๘
นายทศพงล เข็มสุข

๑๘/๐๙/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๒๙
นายวรุจน์ วงศ์จันทา

๒๕/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๑๓๐
นางสาวเกษศริน เมืองโคตร

๑๒/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๓๑
นายพีรศักดิ

์

เมืองโคตร
๒๒/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๓๒
นายต่อศักดิ

์

พันธหงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๓๓
นายจตุพล ธรรมะรีย์

๒๓/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๓๔
นายวิษณุ ธรรมะรีย์

๒๐/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงวรัมพร บุญมาก

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ไชยนาทม

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายธีระพัฒน์ โมระชาติ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายอภิชาต บุญเหลา

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายวัยวุฒิ ศิริพรม

๓๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายพชร เผ่าเพ็ง

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายภูริภัทร ไชยศรี

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายธนกร พันศรี

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายวิทยา ทุมมานาม

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงรุจิรา ใยบัว

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงพิมลรัตน์ บุตรี

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงมัฌรินทร์ บุญคุณ

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงชลธชา ประชุมชัย

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงนันทรัตน์ บุตรศรีภูมิ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงพลอย เกษสละ

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงธัญสิริ สิงห์ภา

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๕๑
นายอนุชา วามะลุน

๒๓/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๕๒
นางสาวระพีพรรณ สีโส

๑๒/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๕๓
นางสาวพรพิมล สุพล

๒๐/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๕๔
นายจักรินทร์ สุพล

๑๗/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๕๕
นางสาวธนัชชา มหาชัย

๓๐/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๕๖
นางสาวดอกอ้อ แก้วพลงาม

๒๒/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๕๗
นายณัฐวุฒิ บังอร

๑๐/๐๕/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๕๘
นายนัสฐกร นาคอก

๑๒/๐๘/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๕๙
นางสาวมุธิตา เบ้าทอง

๑๘/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายจิตตินัย อรอรรถ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดสระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายรัฐศาสตร์ พลธานี

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดสระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงกชวรรณ แม่นเหมือน

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดสระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายนภดล วงค์แสง

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดสระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงอภิสรา การวิชา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕ / ๑๐๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายชนะชล มาอยู่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดสระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายนัทธพงศ์ สิงห์บุญตา

๒๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายทรัพย์อนัน ชาปลิก

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายกฤษกร ไชยวัฒน์

๑๐/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายอัครพล อินเอียม

่

๒๕/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายนันทิภาคย์ ปลากิม

๒๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายธงทอง วงค์คำตา

๒๘/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสะอาด

๓๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายปยวัฒน์ ศรีธะมาตร

๒๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายอนันต์ ลุนพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

เรืองแสน
๓๐/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายนภนต์ โฉมเฉลา

๒๖/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายกฤตตินัย ถามะพันธ์ ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย พวงจันทร์

๑๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายเอกพล ทองบ่อ

๑๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายศฎาวุฒิ กงนะ

๑๔/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายโชติชัย ผลทวี ๘/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายฉัตรชัย ผกาพันธ์

๓๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายณัฐธวี บำรุงมา

๒๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายอัดฉดาพร เสริมทรัพย์

๒๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายสายชล นวลเนตร์

๑๓/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงอรพรรณ งวงช้าง ๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงขนิษฐา ถามะพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงนัทรียา ไชยสาร

๒๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงปญญาพร จิตสุข

๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงสุธิมา โสดา

๒๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงกิงดาว

่

ผลาอุบัติ
๓๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงระสา แก้วกัณหา ๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงปริตา พลเดช ๔/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงกัลยา บุญหนา

๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงฉวีวรรณ การันต์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ เสนิทัย

๓๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก่นทอง ๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงจิรภิญญา พะคะนิยม

๒๓/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงณัชชา โลหะสาร

๑๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงฟาใส สุวรรณี

๒๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงอุลัยรัตน์ มัศยามาศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายสุรเชษฐ์ วันทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายณัฐดนัย นรชาญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายปรุเชษฐ ศรไชยญาติ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายศุภนิตย์ ห้าวหาญ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายอำพล ศรสันต์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายนวพล ปราบพารา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายภากร ดาราชู

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายพงศกร ผ่องทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายนครินทร์ ฝาฝน

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงจีรวรรณ ไฝเพ็ชรดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายอานนท์ บุญมาก

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายอภินันท์ เหนือทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายพีรภัทร์ ทัศบุตร

๓๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ อินทร์แก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายก้องเกียรติ สิทธิชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงปวีณา ชมภูแสน

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงลัดดา ทองสมุทร

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงวราภร จำปาหอม

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงวิยะดา วันชัย

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงสิราวรรณ บุษภาค

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายกิตติภณ ทราธร

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายธนา มานะพระ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงกชกร สายพา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายธรรมวัฒน์ ศรีหล้า

๐๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายธนาชัย พลพันธ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงสุทธิตรา สมปราชญ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายสุธี สีดาสาร

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ใจกล้า

๑๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายอนันต์ดา เหมือนตรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงอุมาพร เนตรกาล

๒๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงนุชนาฎ พิมสวัสดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายทักษ์ดนัย ปาละวงศ์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงพรนภา สายภา

๐๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗ / ๑๐๖

้
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อจ ๔๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงจิราพร ศาลกลาง

๑๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีวะลา
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงฐิตาสิริ ดวงแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงเปรมวิกา อีหม่าหมัด

๑๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงปยธิดา สุขดี

๒๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายกฤตเมธ หลักทรัพย์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงดารณี วรรณคำ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายณัฐภูมิ ส่องแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายเอกวิทย์ พลแสง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายจาตุรนต์ กุลชิน

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายฉัตรชัย อุ่นทอง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายโชตินันทร์ เคนคูณ

๓๐/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงธิดา ปาสาจะ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงนันภัทร สุภาวงค์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายนิมิตร ใจกล้า

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงปนประภา อภัยพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายภานุวัฒน์ ท่อทิพย์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงวิสสุตา จันทะวง

๑๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายสรศักดิ

์

แพงจ่าย
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงอาริยา บุญนิโรจน์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายธีรเดช ไกยกิจ ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายนพรัตน์ ผาดี ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายธีรเทพ บุญหลวง

๒๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงณันฐิดา โมรีพันธ์ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายรุจิรา บุตรชา

๒๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงชลลดา โสดา

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงรัชนก รักษาอารีย์

๑๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงสิดาพร สำมะณา ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายสิริศักดิ

์

กาตีวงค์
๑๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงบังอร กินรีวงค์ ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงนิษฐา พระศรี

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงปวีณา มหิศยา

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายธวัชชัย วีระ

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายอภิรักษ์ รุจิตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายปรัชญา กลีบผกา

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘ / ๑๐๖

้
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อจ ๔๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงศศิประภา คำคูณ

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ่อบุโปโล สระเกษ  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายกฤษณะ สอนพงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงนริศรา แสนคำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายอภิวิชญ์ คณามูล

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายนนทชัย บรรจง

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายเฉลิมเกียรติ หังษาบุตร

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายชิษณุพงษ์ ธรรมพร

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายธีระวัฒน์ ทวีลัย

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายอัสนีย์ ไชโยธา

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงสุจิรา ช้างโรจน์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงณัชชา ชินโคตร

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงณัชชากร ทองวรณ์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงอนุตรีย์ มณีสาย

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายชัยชนะ ยอดทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายธนกฤต คำผาลา

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายพงศกร คำผาลา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายวิชชุฤทธิ

์

โสดาบัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายศรายุทธ ง้าวชัยภูมิ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายณัฐภัทร อินธิเดช

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงชมชนก ผลสิน

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายชัญญา มันคง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายกฤติเมธ แก้วมงคล

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายธีระพงษ์ กุลนอก

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายปยะรังสี แก้วมงคล

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายวายุ บุญศีลาศ

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายพลกฤต คำผาลา

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงจิราวรรณ แพงโคตร

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงจีระนา บุญยาน

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงชลนิภา สุวะทอง

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงฐิติภา ทองนอก

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงทิพปภา โวหาญคล่อง

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงนรภัทร สาสงวน

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงปนัดดา พุ่มประดับ

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงพิราอร บุญกัณฑ์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา ลุสมบัติ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙ / ๑๐๖
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อจ ๔๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อาษาศรี

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงปาลิดา อินทร์ศร

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เนินผา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายปยพนธ์ ผลกอง

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายคณิศร คตเกืยว

้

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายคมสัน เสริฐศรี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายธนบดี หมืนขันธ์

่

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายพีรวิชญ์ บุญยะมาตย์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายสุทธิพงศ์ จันทร์สอน

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายอมรเทพ สีหา

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีคราม
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงกวินธิดา เสริฐศรี

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงทินพัน์ หงส์คำภา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงชญานิตย์ กิจช่วย

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงนิดานุช แก่นวงศ์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงรัชฏาฎรณ์ สีสุวะ

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงวรรณวลี แจ้งแสง

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงวสุนันท์ สร้อยแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงสิริวิมล จอมคำสิงห์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงสุชาวดี แก่นท้าว

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงวริยา ธรรมชาติ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงพิมณรันต์ ศรีสันต์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงทิพวรรณ ปญญาดิษฐ์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงนลินี วงค์ตาผา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๒๙
นางสาวศิวิมล กุลเกลียง

้

๑๐/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๓๐
นางกมลรัตน์ ผิวเหลือง

๒๔/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายเชิดศักคิ

์

สุวะศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายชัยมงคล คำคูณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายตะวัน จันทร์ดาชัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายเพรชลดา สมเผ่า

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายอดิศร สดีวงค์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายพีรพล อรศรี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายพิธิวัฒน์ อรศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายสุพจน์ มิละสิงห์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายอนุภัทร โชติเนตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐ / ๑๐๖

้
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อจ ๔๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงภัณทิรา ศาลารมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงวรรณพร มูลสาร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงศิริกัญยา สรวงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงวริศรา ธรรมชาติ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงสรัลนุช ข่อยแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายจิตติพัฒน์ จันทร์โทวงค์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสวาง ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายอภิสุตา บุญหาญ

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสวาง ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงไพลิน สุยะทา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสวาง ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายณัฐพงษ์ วงค์จันเลียง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายพิษณุ อ่างเงิน

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายพากร สายพา

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายวัชพงษ์ นามบุดดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายสมรักษ์ เติมสุข

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายก้องภพ สีดี

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายกำพล บุญทะสอน

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ วิเศษสุข

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายณรงค์สิทธิ

์

สุขเกต
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายธนวัฒน์ ไกรวัฒน์

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายนันทวัฒน์ แสงศิริ

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายวันชัย มังสะพันธ์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายอภิศักดิ

์

ศิริเกล้า
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายยุรนันท์ วรรณกาล

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายธนธรณ์ วิเศษสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงจินห์นิภา แซ่เตียว

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงธิดาวัฒน์ สีสด

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงชมพูนุช ลียง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงธนัชพร ผิวเงิน

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงนวพร จันทร์ประสิทธิ

์

๓๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายชัยนวัฒน์ จ่ากลาง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายธนวัฒน์ หาวัง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายกิตตินันท์ การจักษ์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายธนิสอน เสนสอน

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงแพรวา หงษ์คำจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงอรปรียา อรศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายธีรพล บุญรำไพ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวน ห้วยร่องคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๑ / ๑๐๖
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อจ ๔๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายอภิวัฒน์ ราชภักดี

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีนวน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายวิภู นาคำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายจีระศักดิ

์

อรศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายนิษณาต พันธุระ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายปยะวัฒน์ สุวะศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ คำสุข

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงวะริศรา กาญจณีย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงอริสา ดวงแข

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงนัททญา สุขเกษม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงกุลาพร อรศรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แก้วสะอาด

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงวรรณรัตน์ พูลเต่า

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงคนึงเนตร อรศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงปยะนุช อรศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายภูษิต แจ้งสว่าง

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายจีระวัฒน์ เอียมจันทร์

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายเกษมสุข เสนารินทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายนครินทร์ สีพาไชย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงโสภิตนภา แคนศรีลา

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงอดิศร ปุญญาธินิรันดร์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแคน ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายอภินันท์ บรรจง

๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายวุฒิศัดิ

์

ภูเขียว
๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายชิติพันธ์ เชิดชู

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายธนดล เจริญสุข

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายนันทกร ไกยนิตย์

๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายวิทยา นวลกลาง

๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายทิวัฒน์ สินชู

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงชาลิสา ธุระบุญ

๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงพิชชา สิทธิปกรณ์

์

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงณัฐวดี ทาทอง

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายธีรโชติ วรรณพัฒน์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงวะริยา สยามล

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงพรรณภัทร รุจิต

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายวัชรพงค์ เจริญสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายนิธิพงศ์ ตุ้ยศักดิดา

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๒ / ๑๐๖
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อจ ๔๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายศราวุธ มูลสุข

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายถิรเมธ วงดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๔๖๐/๐๔๑๒
นางสาวโชติกา บัวชัย

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๑๓
นางสาววรัญญา อ้วนดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๑๔
นางสาวกนกวรรณ โล่ห์คำ

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๑๕
นางสาวอรนุช สมศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๑๖
นางสาวภัสราภรณ์ สองศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๑๗
นางสาวสิรินยา มุทาพร

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๑๘
นางสาวนภาภร บุญทา

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๑๙
นายนัทธพงค์ ทองวรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๒๐
นายณัฐพงศ์ บุญเคล้า

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๒๑
นางสาวบุษกร คำผาลา

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๒๒
นายพัสทรพงศ์ โพธารินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๒๓
นางสาวศิริพร ผสาสบ

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๒๔
นางสาวทัศนีย์ สอนพงษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๒๕
นายสมพร มีทองแสน

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๒๖
นายวุฒิพล ชนะชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๒๗
นางสาวณัฐพร วีระพันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๒๘
นางสาวทิพยุพา มุทาพร

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๒๙
นางสาวจดาวัลย์ ชืนตา

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๓๐
นางสาวณัฐพร ตังตระกูล

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๓๑
นางสาวอุไรวรรณ วิริยะภาพ

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๓๒
นางสาวทัศวรรณ ศรีชาเชต

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๓๓
นางสาวนิภาพร แสงจัทร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๓๔
นางสาวสุพิศชา ลาภสาร

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายปฏิภาณ หงษ์พันธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงกนิษฐา มะดารักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงจุฬารัตน์ พิมพาเพียร

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงอรษา อังคะเพชร

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงวรรณนิดา สุดามาตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงชลิตา เผือกแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๔๑
นายธนธัช อุดมสิน

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงสุปราณี สุขมา

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๔๓
นางสาวปญจพร ต้นโพธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายธนูทอง มะดารักษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๓ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๔๔๕
นายพิชัยยุทธ ไชยเสนา

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายสุธิมนต์ ทวีสัม

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงนภา ต้นเกตุ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงทิพย์ฤดี เทนคำเนาว์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๔๙
นางสาวสุจิตรา มุขไชยา

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงแสงฝาง โสมรักษ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงพรพรรณ มีทองแสน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๕๒
นางสาวณัฐนันท์ โพธารินทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงวิจิตตรา โพธารินทร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๕๔
นางสาวอาภาพร วงศ์หงษา

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายวิรชัย ศรีโท

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงสุวนันท์ ยืนยาว

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายเกษมศักดิ

์

บุญเรือน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายอนุชิต อกอุ่น

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายนที มุทาพร

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายกฤษดา หงษ์สา

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงอุไรวรรณ ผลาสพ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายศรายุทร สอนพงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงสุภาวดี ภูอุทา

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงจีราวรรณ ทองห่อ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายจิรายุส แสนเริง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงพันธิตรา แร่ทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงจุฑามาศ สอนพงษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงสุจิรา สอนพงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงอริรา ขาวสะอาด

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายธนากร โพธารินทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ มุทำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายณัฐชนน นิวทอง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายพงศกร จันทร์เต็มดวง

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายวินัยเพชร พิมพารัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายวีระชัย แพงพา

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงอารยา โพธารินทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๗๗
นายไชยวัฒน์ วรรณโสภา

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๗๘
นายธีระพงษ์ เทนคำเนาว์

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๗๙
นางสาวรัตนา บุบผา

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๔ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๔๘๐
นางสาววิภาดา มุทาพร

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๘๑
นายธีระวัฒน์ มาเหลา

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๘๒
นางสาวจุฑารัตน์ ทีชูมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๘๓
นางสาวนำฝน ทองวรณ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๘๔
นางสาวกมลรัตน์ มุทาพร

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๘๕
นางสาวศิริพร คำจันทร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๘๖
นายทีปกร ยอดแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๘๗
นางสาวดรุณี คำภา

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๘๘
นางสาวสิริวิมล สีลาย

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๘๙
นางสาวสุภาพร ทองชัย

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๙๐
นางสาววรรณภา มุทาพร

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๙๑
นางสาวพัชราภรณ์ ถูกธรรม

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๙๒
นายอภิชิต เบ้าสุวรรณ

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๙๓
นายจุลดิส มุขไชยา

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงจารุวรรณ มีทองแสน

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงแพรวา ชารีกุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงช่อชมภู โพธารินทร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงจิราพร โลมากาล

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายมันตา สิงห์พะเนา

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายทวีศักดิ

์

เรืองธรรม
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายธนากร พิมพร

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงเกวลิน สุรารักษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงวราพร แดงบุญเรือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายธนพล ทองสันเทียะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายนัฐกิตต์ ผลาทิพย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายศิริชัย สำราญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายกฤษณะ ถำหิน

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายปฐวีกานต์ ไชยขันธ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงญาดา สุรารักษ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงพัณณิตา ต้นเกตุ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงสุรัตนา บุญทา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงอรจิรา กานุสนธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายนครินทร์ สร้อยสุข

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงสุขสบาย บุญคำ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงเอ็นดู บุญทา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๕ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงนภัสกร แสนเรือง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายอุ้มบุญ มีทองแสน

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงชญานิศ ทองเพ็ญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงปทุมพร ทางแท่งทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายศิลปะ เผ่าผม

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายธนชิต พิมพารัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ราศี

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงสุนันทา พร้อมสุข

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงมนฑิรา ทองชุม

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงกมลวรรณ ราศี

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๒๕ เด็กหญิงประกายการ แสนเมืองชิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายนพรัตน์ นิวทอง

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงนฤมล หมิงทอง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงศิริอาภา พรทศพล

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงจิราพร วีระพันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงพรพนา ต้นโพธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงศรัญญา สารราษฎร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายกันติทัต มุทาพร

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายธวัชชัย ศิริโสม

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงจตุพร คงมัน

่

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงพัชรพร ศิริ

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงปาริฉัตร พรมมาศ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายปรมินทร์ ผาดี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายไตรภพ วิริยะภาพ

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

บุตรเสมียน
๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงวรัมพร นิวทอง

้

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายภัทรพล สอนลีลา

๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองล้วน

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงปณิดา เหมือนเผ่า

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายก้องภพ บุบผา

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายพงศ์ศิริ เอกวงษา

๒๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายพีรภัทร ไชยปญหา

๒๓/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายวราเทพ ต้นโพธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงช่อรัตฏา โสมรักษ์

๒๓/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงมุฑิตา แซ่เอียว

๊

๑๘/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๖ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงอุษา แสนเมืองชิน

๑๑/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายคณาทิป หน่อใหม่

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายทินวุฒิ โพธารินทร์

๐๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายวรโชค สายคำ

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงศศิมา อุดานนท์

๑๓/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายสรศักดิ

์

เคลือดี
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงมนัญชยา สีดา

๒๖/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงนงลักษณ์ ต้นโพธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงพัชรพร ปอมหิน

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายภัทรภน ลาภสาร

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายพงศ์ศิริ ยิงยงค์

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายพัชรพล โสระเวช

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงสุปราณี เผ่าผม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๕๖๓
นายกิตฐิศักดิ

์

สุรพรหม
๐๗/๑๑/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๖๔
นายเกียรติศักดิ

์

ซาเสน
๑๗/๑๐/๒๕๓๗

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๖๕
นายกิตตินันท์ ดำบรรณ์

๒๗/๕/๒๕๓๙
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๖๖
นายกิตติชัย กาหาวงศ์

๑๐/๖/๒๕๔๑ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๖๗
นางสาวกานต์ธิดา เย็นเสมอ

๑๒/๑/๒๕๔๑
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๖๘
นายเจนศึก หาญพิทักษ์

๒๕/๐๙/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๖๙
นายฉัตรชัย อุไรรักษ์ ๒๐/๙/๒๕๔๐ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๗๐
นายโชคมงคล สายจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๗๑
นายชัยณรงค์ ศรีลาพัฒน์

๑๐/๑๐/๒๕๓๕
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๗๒
นายชัชวาล อรศรี

๒๘/๒/๒๕๔๐ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๗๓
นายณัฐวุฒิ มีทอง ๔/๓/๒๕๒๑ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๗๔
นายณรงวิทย์ ธรรมะ

๒๑/๓/๒๕๑๖
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๗๕
นายณรงค์ศักดิ

์

ปาละบุตร
๑๐/๙/๒๕๓๙ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๗๖
นายดอม บุตรลา ๓/๔/๒๕๓๖ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๗๗
นางสาวเดือนเต็ม ทานตะวัน

๑๑/๖/๒๕๒๓
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๗๘
นายทองใบ ทาตะชัย

๒๒/๓/๒๕๒๓
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๗๙
นายพงศธร ยอดธรรม

๑๐/๖/๒๕๓๔ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๘๐
นายเทียนชัย บ่อแก้ว ๔/๓/๒๕๓๕ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๘๑
นายทวีศักดิ

์

ภานะรมย์
๑๔/๒/๒๕๓๖

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๘๒
นางสาวทิพวรรณ กลมเกลียว

๒๐/๑๒/๒๕๓๗

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๘๓
นายเทียนชัย ประโคทัง ๑/๓/๒๕๔๐ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๘๔
นายเทพลิขิต สิทธิธรรม

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๗ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๕๘๕
นายธำมรงค์ แสงจันทร์

๑๖/๗/๒๕๑๘
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๘๖
นายนิสิต ไตรยวงศ์ ๑/๖/๒๕๒๗ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๘๗
นายนิรุต สูงเนินเขต

๑๙/๑๐/๒๕๓๘

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๘๘
นายบุญเจริญ พละสิงห์

๒๐/๕/๒๕๓๕ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๘๙
นางสาวบุญแปลง แซ่ตัน

๑๑/๖/๒๕๒๓
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๙๐
นายปรีชา หาระสาร

๒๑/๔/๒๕๑๙
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๙๑
นายปยะ อัจฉฤกษ์

๕/๑๒/๒๕๒๓
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๙๒
นายปริวัฒน์ ศรีนามเกียรติ

๒๘/๑๐/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๙๓
นางสาวปราณี หลักทรัพย์ ๑/๑/๒๕๑๗ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๙๔
นายประภัทร ปองพันธุ์

๒๘/๔/๒๕๔๐ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๙๕
นายไพรวัลย์ ประกอบศรี ๔/๑๐/๒๕๔๐ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๙๖
นางสาวพนน ธงคาศรี

๕/๑๐/๒๕๒๓ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๙๗
นางสาวพรพณา ปานโชติ

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๙๘
นายพิพัฒน์ อภัยพันธ์ ๘/๔/๒๕๓๓ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๕๙๙
นายวราวิทย์ วิเชียรซอย

๑๙/๖/๒๕๒๘
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๐๐
นายวิทยา เพร็ชโพธิ

์

๒๗/๘/๒๕๒๙
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๐๑
นายวุฒิพันธ์ นิพันธุ์รัมย์

๑๖/๘/๒๕๓๒
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๐๒
นายวุฒิพงษ์ ฤทธิทิศ ๓/๘/๒๕๓๕ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๐๓
นายวิทยา จันดาวรรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๓๗

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๐๔
นางสาวมัสยา สนันเอือ

่ ้

๒๘/๑๒/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๐๕
นายยอดขวัญ ตราทอง

๑๗/๓/๒๕๓๗
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๐๖
นายราชันย์ จันทะรังษี

๑๘/๗/๒๕๒๑
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๐๗
นางสาวลำไย กล่อมใจ

๒๖/๙/๒๕๒๓
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๐๘
นายวสันต์ ปองกัน

๒๕/๙/๒๕๒๑
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๐๙
นายสมชาย วงค์ศตวรรษ

๑๗/๔/๒๕๑๐ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๑๐
นายสมพร ภูตะเวช ๖/๕/๒๕๑๓ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๑๑
นายสุชาย วงษ์ประยูร ๔/๖/๒๕๒๕ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๑๒
นายสายชล คำผาลา ๔/๔/๒๕๒๖ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๑๓
นายสุวรรณ บุญศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๑๔
นายสุทธิพงษ์ พิลาลำ

๑๓/๕/๒๕๒๙
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๑๕
นายสมชาย จารุจิตร

๓๑/๓/๒๕๓๒
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๑๖
นายสมัคร โล่ห์คำ

๒๒/๑๐/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๑๗
นายสถาพร บุดดาวงศ์

๑๗/๗/๒๕๓๖
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๑๘
นายสิทธิโชติ ไชยกาศ ๔/๔/๒๕๔๐ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๑๙
นายสุรัตน์ อภัยพันธ์

๒๐/๔/๒๕๔๑ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๘ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๖๒๐
นายสุริยะ จิตโชติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๒๑
นางสาวสุภาณี กุดเปง

๒๓/๑๑/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๒๒
นายหยาดพิรุณ ศรีธรรม

๒๒/๖/๒๕๓๕
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๒๓
นายอุทัย นามศรี

๙/๑๑/๒๕๑๒
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๒๔
นายอุดร พละศูนย์

๑๐/๗/๒๕๑๖ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๒๕
นายอำนาจ ผกามาศ

๑๖/๑๑/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๒๖
นายอนุวัต เค้ามูล

๒๑/๘/๒๕๓๖
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๒๗
นายอนุรักษ์ หอมใจดี

๒๕/๓/๒๕๓๗
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๒๘
นายอาทิตย์ นัดทะยาย ๑/๒/๒๕๔๑ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๒๙
นางสาวอาลัย พลเดช ๒๐/๔/๒๕๒๐ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๓๐
นายอาทิตย์ จูมดอก

๒๓/๖/๒๕๒๗
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๓๑
นายอธิวัฒน์ โฉมรัมย์

๑๘/๙/๒๕๒๗
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๓๒
นายอนันต์ ภู่จันทึก

๔/๑๐/๒๕๒๙ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๓๓
นายอัษฎาวุธ เถาว์ทอง

๒๔/๑๑/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๓๔
นางสาวอุมา สายดี ๗/๖/๒๕๓๐ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๓๕
นางสาวอุบล ไชยพงษ์

๑๓/๖/๒๕๓๒
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๓๖
นายอริยะ มีผล

๑๕/๑๐/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายจักรธร เดชเสน

๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายชนะวี บุญหาญ

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายธีรพันธ์ เข็มสุข

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายดิษฐ์บุรินทร์ เพ็งขำ

๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายเดชินต์ จินต์จิโรพันธ์

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชายแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายเพชรโชค แก้วทอง

๑๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายนิวัต สองศรี

๒๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายศักรินทร์ สิงสิน

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายรุ่งตะวัน พวงเจริญศรี

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายเหล็กไหล ไชยแสง

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงรัชนีกร ศรีลา

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงนำทิพย์ นีระพันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงสุนันทา คงแหลม

๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงสุนันทา วระติยะ

๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงองค์อินทร์ ดวงใจ

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงธนัญพร แก้วแวว

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายอดิสรณ์ จำรูญศิริ

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๙ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงกมลพร แกสูงเนิน

๑๒/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงธีมินิ ดันน์

๒๙/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพบุตร

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม วัดหนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายพิทวัส อ่อนชาติ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม วัดหนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายวัชรพล หมายสิน

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม วัดหนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงพรพรรณ วันทาพงษ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม วัดหนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญหาญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม วัดหนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ภูตะเวช

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม วัดหนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงสุภัสสรา ปุระ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม วัดหนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายคุณานนท์ แก้วมงคล

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม วัดหนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายศุภวิชญ์ คำผุย

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายกวินเทพ แสงรุ่ง

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบาก หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงวิลาวัลย์ หาญกล้า

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาก หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายกุณชณัญ พิมพา

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบาก หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายเจตพล บุญหาญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายวิโรจน์ สามารถ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายธัญชนก พิมพิรุต

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ด่วนสูงเนิน
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายณัฐศาสตร์ ทวีพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายกฤษณะ กิตวัน

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงกีรติกา สารคณา

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงพัชณิดา บุญมา

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ธนภากุล
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายนวดล ดำหนา

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายอภิชาติ ชนะงาม

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายอธิพงศ์ มันคง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายอำพล อาษาศรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงศิรประภา แสนสนธิ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายพิทวัส อ่อนชาติ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๘๔ เด็กหญิงแทนเทียนทอง
นามวงษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงธนัญญา มีทองแสน

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงใบหยก กงสะเด็น

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงรัชฎาพร ทัศบุตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงรุ่งนภา อยู่พงไพร

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงสุวรรณี นามบุดดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๐ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงอริสา บุญภักดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ กุลศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงอริศรา ธรรมรักษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๙๓
นายอภิสิทธิ

์

จักสอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๙๔
นางสาวณัฐณิชา วันทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายกิติพล รุจิตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายวีระยุทธ ทวีพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายพัฒนะ ไวยธรรม

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายธนูรมย์ ปลอดกระโทก

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายบัญญวัต แสนสี

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายมาโนชญ์ จันทรา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายนรากร แก้วบุดดา

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายจาตุรนต์ ศรีสุข

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายพงศธร สมรักษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายชัชวาล ศรีแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายศุภวิชญ์ มะระศิลป

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายจตุรวิทย์ คณาสาร

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

พุทธขันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายธนกร เกลียงไธสง

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายภูริภัทร มหาโยธี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายอธิกรณ์ บุญพุท

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายนิพนธ์ ประยุทธ์พร

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายมิงมงคล

่

แผงงาม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีเลิศ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายณัทธร ตาทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คนขยัน

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงกวินธิดา กระจ่างใจ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงกิตติยากรณ์ ดาบุตร

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงทิพย์ประภา สนิทราษฎร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงอารดี พลชำนิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงพัชรพร แดงนาเพียง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงตีรณา สายโท

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงกชกร แก้วพิภพ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงปวริศา เทียนแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงพิมพ์มาดา คชะเสน

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๑ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงนันท์นภัส สิงห์เทาว์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงปฏิภรณ์ แผนมะหิงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงชญานันท์ คงไชย

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงปวีณ์กร ลุสมบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงฐิติวรดา ไชยวงค์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สังขฤกษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงกมลนิตย์ ไชยรักษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทะพันธ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายพนัส มงคลชาติไทย

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายวีรพัฒน์ มีชัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายนันทยศ โชติจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายกฤษฎา จำปาโท

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายศุภวิชญ์ บุญภา

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายพงศกร อือจรรยา

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายธันวา ศรียาวงศ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายรัฐวุฒิ พิมพบุตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายทศพล วรรณพักตร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายอภิรักษ์ ฆารศรี

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายอนุชิต แสวงสิน

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายอภิโชติ เถาว์โท

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายธนากร กาษี

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายไตรสิทธิ

์

อนุโชตินันทศิริ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงอัจฉรา ตาทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงปยธิดา ผาดาสิทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ คณะพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงกุลปริยา ผูกพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศิริอุเทน

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงณัฐวรรณ ขจัดมลทิน

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ตาลสมรส

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงวิชญาภรณ์ ชนนิยม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงกันตาภา ช่วยนะกุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงกฐิมาพร ช้อนทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ไชยคำ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงสุพัตรา กาเผือก

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงณิชชานรี เสมอใจ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๒ / ๑๐๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงกิตติกา ง่ามเข็มกลาง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงศศิประภา นาสุข

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา มีแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงฉันท์สินี พาวงษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงจิรภิญญา ฝายบุตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงธัญชนิต กุมพล

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงสุประวีณ์ อุปาระ

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงกรกมล เชือพันธ์

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงปทมา โคตรอาษา

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงมุขดา แซ่ลี

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๗๐ เด็กหญิงณิรัฐติกานต์ วงษ์พรม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงเขมิกา คณาสาร

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงสรัลชนา บุญภา

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงพรนรา ชูรัตน์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ วงค์สามารถ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายประติ วังทะพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายศิวนาถ มีวงค์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายพลากร ก้อนทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายภูวเนตร บุญจอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายรตน กาษี

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายรชต นนทสิงห์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายศรัณยภัทร อ่อนสา

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายธนกฤต สุขกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายเวชพิสิฐ สุตัน

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายกิตติภพ รัตนวงศ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายพลวัตร ปสาขา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายคุนากรณ์ ช่างบุ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายก้องภพ แก้วมงคล

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายปาณชัย คำศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายโชคทวี มะปรางกำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายธนพนธ์ โยธาธรรม

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายอัครชัย อิมใจ

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายศุภณัฐ หานาม

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงวิรามล แซ่ตัง

้

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงสุกานต์ดา มีมานะ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๓ / ๑๐๖

้
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อจ ๔๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงศิริลักษ์ ปนศรีทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงนงลักษณ์ คูณพล

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงสุภาพร ธรรมวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงปุณยวีร์ เชือหาญ

้

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงศิริพัชร ทัศบุตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงชนิษฐา สีนอร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงฐิติวรดา กรุงไกร

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงณัฐมน อ่อนสา

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงธัญรัตน์ โคตรอาษา

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงณภัทรลดา หาริตะวัน

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สร้อยจิต

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงนัฐนันท์ เพชรขันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงนงนภัส โคตรทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงฐปาณี มีทองแสน

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงณิชนันทน์ สุมาลี

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงนิษฐา บุญรำไพ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงณัชชา ง้าวอ่อน

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงกนิษฐา ตาทิพย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงนาราสิริ พุทธขันธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายณัฏฐวัจน์ ทองสุขอำไพ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายอัครเดช อาจธะขันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายธีรวัตร กันหาคุณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายปริญญา ธรรมพร

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายจิรภัทร รักพรม

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงกนกทิพย์ ทองสวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายวรเมธ คำวงษา

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายวีรพัฒน์ นิละภา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายชิติพัทธ์ ศรีมูลตรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายจิตติพัฒน์ อินรีย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายกัมปนาท เพชรธวงค์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายจิตติพัฒน์ ขันแข็ง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายนวพล ทำบุญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายไกรวิชญ์ สมบูรณ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายเมธัส เครือชารี

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายพัชระ ทองบ่อ

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๔ / ๑๐๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายศุภวิชญ์ เจริญไตร

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายจิณพัต บุญสูง

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายจิรวัฒน์ เสวะมาศ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายอภินันท์ เข็มสุข

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายชนาธิป พันธมา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายพงศกร ทัศบุตร

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายวรกานต์ ฉายแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตรีเหลา

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงเกตน์นิภา ศาสตราชัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงธนภรณ์

กลินบุบผาพฤกษ์

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงสิริวิมล น้อยพินิจ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงปภาดา โสภากันต์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงกนกอร เบ้าทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงอุษมา สัปดาห์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงปรัชญา เสมอใจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงอรกัญญา ศักดินู

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงกันติชา แก้วหลวง

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงปริศนา ชมชืน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงธนาภา คูณมี

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงสุพิชชา แก้วใส

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์ คชเผือก

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงกฤษติยา ภูเลือมใส

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงวิรัญชนา กลมเกลียว

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงมาริสา ถนอมนิตย์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงทิพย์สุดา สารคณา

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงนัฏฐณิชา กิงชา

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อินทร์อร่าม

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงกฤษณา ไชยคุณ

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงปรียาภัทร สู่เสน

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร แซ่โง้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายปพนธีร์ พิมพชัย

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๖๑ เด็กชายกฤษศรัณรัชต์
กอบุญช่วย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายณัฐชัย แสงโสมไพศาล

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายวิศรุต บุตรชา

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายปุญญพัฒน์ ปญญาคง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๕ / ๑๐๖

้
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อจ ๔๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายจิรภัทร ภักตะภา

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายธันย์พงศ์ พวงศรี

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายวิรัลพัชร บุตตะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายเตโชดม เหเตโชดม

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายจิตติพัฒน์ สาระบัว

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายภาสวิชญ์ อาจนิยม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายกฤษณพัฒน์ เอือวงษ์ประเสริฐ

้

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายกรวิชญ์ กาณวงศ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายวิรากร พสุมาตย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงนวินดา การ่อแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงกชพร จำปาสาร

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงชญากาญน์ สารธิมา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงสุปรียาพร ศรีบู

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงอุษณีย์กรณ์ หวังผล

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกษมสวัสดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงพัชรวรรณ บุญมาภักดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สารรัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงจณิสตา คงทนศิวะกุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา มีทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงธมนวรรณ สอนโพธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงณิชาภา นันตะวัน

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ มาลาหอม

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงสิรินาฎ อาจธะขันธ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๘๘ เด็กหญิงอชิรญาภรณ์ กุลสุทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงอภิญญา สุขบุญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงวริศรา ธรรมรักษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงปวริศา พิลาทอง

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงวรัญญา ไหว้ครู

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงวรปภา ศรีกำพล

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงฉัตรสิริ ใจแน่น

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงพัทธมน กัลยา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงจิรัชยา เพชรดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงธัญชนก ชาตาสุข

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงกนกนุช นนทะคุณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงนฏพร วงศ์ละคร

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๖ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงปพิชญา ช่วงโชติ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงนันทิญา ใจรักษา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงสุภาวินี อ่อนอัฐ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงศุพัญญา มาดาสิทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงธัญชนก สว่างวุฒิไกร

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายสิรวัชร์ หนันอ้าย

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายยุทธศักดิ

์

อังคุระษี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายรัฐวิทย์ แม้นชัยภูมิ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายสิปปกร ปยะประสิทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายณัฏฐศรัณย์ บุญลำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายณัฐปคัลภ์ ทับงาม

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายณัฏฐพงษ์ ปกิรณะ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายปยังกูร เบ้าหล่อ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายปวรุตม์ เดชเสน

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายธงชัย สร้อยเพชร

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายธีรัตม์ จันทะวงศ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายภูชิสส์ อินทสิน

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงกุลนันทร์ ตันติรัตนชาติ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงธันยพร พลศักดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงยลรดี รัตนพิทักษ์สุข

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงสุธีรา คำเลิศ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงปราณปรียา ทองเกตุ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงอักษราภัค แก้วเนตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงจิรัชยา สีรุ้ง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงชลฎา เขียวเข้ม

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายภูมิพัฒน์ กัญญานัด

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายยุทธพร พระสุรัตน์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายณัฐภูมิ หอมสมบัติ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายคเณศวร บุตรเพ็ชร

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายณัฐพงษ์ เชือทอง

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายญาณวรุตม์ สุนาวงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายจิรพัฒน์ วรฐิติ

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายโภคิน โกษากุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายภาณุพงศ์ จุลบุตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายธิติพงษ์ ไฮงาม

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๗ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายเอืออังกูร

้

บุญประกอบ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายอนันท์ทวีป จันทนมัฎฐะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงปาริชาต แก้วใส

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงจิตติมา พนาสัน

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงณัฐธิดา จารุจิตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงอรปรียา บำรุงญาติ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงเชียร์ชา ดารา  รูนีย์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงพิมชนก วันทาพงษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงปาลิตา หล่าบรรเทา

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงพิณสุดา ทับทิมหิน

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงสุณิสา อรบุตร

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงชนิดาภา ไกรโสภา

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงเมธาพร สุดดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ไชยพงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงชลนพัส สุขไชย

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงปาริตา ลีลา

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงจิรวรรณ ชินมาตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงภิริสา บุญทศ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงกชพรรณ บุญมาตร

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงกฤษนัฐ โสดามุก

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงอัจศฎาพร ไชปนยา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงภัทราวดี ขอแช่มกลาง

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงเขมิกา จันทะวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงปนัดดา ช่วยสุข

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายศิวกร ปญญานาม

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายธนภัทร จูมดอก

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายภาณุวิชญ์ เผ่าหอม

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายธีรโชติ จันธิราช

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายนัทพงศ์ เถาว์โท

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายณัชพิทักษ์ เพียรชนะศิวัช

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายอภิวัฒน์ สว่างอรุณพร

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงชลธิชา สมหวัง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงออมสิน สายปน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สันตะวงค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงนำทิพ คำศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ราสิยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๘ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงพรนภา ระดาพงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ราสิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงรักษิณา ทองคำ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ราสิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงรัชชฎาพร สายทองทิพย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ราสิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายธนพันธ์ พันทมา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ราสิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายกิตติวัฒน์ สมหวัง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ราสิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายคินวนา โพศาราช

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ราสิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายศุภชีพ สุดาเนตร

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ราสิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายศตวรรษ อินทะหลาบ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายวรนันท์ วงค์บุญมา

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายธิติพร ศรีนอนเฮือง

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายวทัญู สีใส

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกค่าย ราสิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงวรพจน์ โสภาภาค

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงอัจฉรี แก้วหลวง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายนฤเทพ เรืองวงศ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายดิลกพันธ์ จันดาววงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายภัทรพล คงทน

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๘๖ เด็กชายเศรษฐศาสตร์
ชีวะวรรณ ๓๐/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายสมศักดิ

์

ทองแสน ๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายณัฐพร สิงห์เทา ๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายรุ่งโรจน์ สุวิมล ๑๐/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงสุนันทา ถนอมมาก

๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงกาญจนา เพียรกล้า ๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงทิพย์มณี จันดาววงศ์ ๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายวิปวุฒิ ไชยรัตน์ ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายอนุชิต สินธ์ชู

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายณัฐพล ปลังดวง

่

๑๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายธนัชพร พันเจริญ ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ กำมันตะคุณ

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายก้อง พุ่มโพธิ

์

๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายพชร พลอยหิน ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อดกลัน

้

๒๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายรัฐภูมิ สังคฤกษ์

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายภูริทัต คำพันธ์

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายอดุลย์ จัตุรัส ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายอภิวัฒน์ แสงเพชร

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๙ / ๑๐๖

้
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อจ ๔๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงฟารุ่ง คำเพียววงค์

๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงภัทรธิดา อ่อนวงศ์

๒๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงวรนุช โฉมเฉลา

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงธารธารา ปะสาวะโท

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงอริษา เดชเสน

๒๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงชุติมณฑ์ ก้อนทอง

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงกชกร ลายคราม ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงจุฬารักษ์ สลักศิลป

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงนวพร วันทนา

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงเกวลิน เสนารินทร์ ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงปราญปรียา พรมจักขุ ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายนนทวัฒน์ อนุภักดิ

์

๒๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายกวินวิทย์ คุณุทัย

๑๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายธีรภัทร ศิริอำนาจ

๒๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายนรภัทร กานต์โกศล

๑๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายธนกร จำรูญนิธิพัฒน์ ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายธนโชติ ดาวัน

๒๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายทิวัตถ์ ทุมชาติ ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายธนภัทร ธุระทอง

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายธนากร พละศูนย์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายทีปกร สุระภา

๑๐/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายธวัชชัย ชมภูพืน

้

๒๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รัตนโสภา
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายณัชชา คำผาลา ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายฐานพัฒน์ ทองเจียว

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายศราวุฒิ อุ่นจิตร

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายนพเก้า อุดโธ ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายธนธรณ์ บุราชรินทร์

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงกนกพิชญ์ สาธรราษฏร์ ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงนิสากร ชนธะนาศิลป

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงอมรวรรณ บุญจัง

้

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงนภัสสร ผูกพันธ์

๒๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงวรลักษณ์ รัตนโสภา ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงเอมิกา โฉมเฉลา

๑๓/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๓๙ เด็กหญิงเจตสุดาภรณ์
พิมพ์ภักดิ

์

๑๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๐ / ๑๐๖

้
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อจ ๔๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงปาริชาติ หนองเปด ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงจีรนันท์ อารีจิต ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์ดิษฐ์

๑๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงสุธิดา ปนทุมา ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงกฤติกา โก่งสายเงิน

๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงจิรภิญญา ชิตะวงค์ ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายธนากร เดชา

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายรังสิมันตุ์ ประสาทพันธ์ ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายณัฐฏพล พงษ์เผ่าพงษ์

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายกิตติพันธ์ ใจทอง

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายต้นตระกูล เดชเสน

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายสิทธิชัย ไชยชาติ

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายณัฐนันท์ จักษุพันธุ์

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายณัฐพล คำสังวาล

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายธเนศ บุญศรี

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ถาพินนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายวาทิต อารีจิต ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สีมาพันธ์ ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ สูงนินพะเนา

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงชลธิชา ลือชัย ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๖๐ เด็กหญิงปานไพรินทร์
วงส์สิมบุตร

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงปยธิดา มีมา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงนิรชา เอกคณิต ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงลลิตา กาเผือก

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ตรีประโคน ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงวิราชิณี มังษะพันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงพิชญา สุดเนตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงพิรดา สุดเนตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงจิราพร รัตนศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงปวีร์ญาดา อำไพพันธ์

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายศักรินทร์ สาริแผลง

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายฐปนวัฒน์ เกริกกิตติชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายไกรวิชญ์ ผลสุข

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายญาณเทพ จันทร์โท

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สมวงศ์

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  
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อจ ๔๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายวรชิต มายูร ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายนนทกร ดอกไม้

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายหิรัญภพ วรวงษ์

๒๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายหิรัญ รอดอดทน

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายธนาธิป นนทะวงศ์

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายภานุวัฒน์ หนุนเลิศ ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงอลิสา ปองขันธ์

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงปาริตา พรมแปนดี

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงอัจฉรา พันธ์เจริญ

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงนิชมน ลิจันทร์ ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงปภัสสรา โคระชาติ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงสุจิรา ศรีสุวงศ์

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงสุพัตรา จุตสิงห์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ จันดาวงศ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงสุปราณี สามพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงมนสิชา เวชกามา

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุวะไกร

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงสุวรรณิษา ทรงศิลา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงอัจจิมา เบ้าหล่อ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงญาณิศา สุระสาย

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญรักษา

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายนาอีฟ งามสมชาติ

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายเอกพล สมคะเนย์

๓๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายกิจธิพงศ์ พรมจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๐๙๙ เด็กชายเปรมปรีติโชติ
สารคำ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายกฤตเมธ บุญแต่ง

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายบพิตร เทียงทอง

่

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายจักเพชร เดชเสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายญานากร โฉมรัมย์

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายวรพรรณ บุญภิรมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายพีระพงษ์ พิมพ์โชว์ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายยุทธนา โกมลเวชกุล

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายธนพงษ์ ขันติจิตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงกรภัทร จุลพล

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงสุทธาทิพย์ หลานเสรษฐา

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๒ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงอภิญญา นันทะวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงจิตรพัตรา สินชู ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงปุญยนุช โลหะสาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงสุกัญญา ปะสาวะโท

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงแก้วจุลมณี วงศ์กลม

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีนวนแสง

๑๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงอลิธิชา ศรีจันทร์ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงวรัมพร ผูกพัน ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงศิรินดา อังกุด

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงพิชญ์สินี ดาผาวัลย์ ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงวันวิสาข์ เพชรประเสริฐ

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงพงษ์พิพัฒน์ ทองสมุทร ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงเมธาสิทธิ

์

มณีสาย
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายณัฏฐชัย พูนไธสง ๘/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายธนา ชมพูแสน ๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายพงศกร ไชยดี ๗/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายภานุพงษ์ นาควัน

๑๓/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายภูริณัฐ รูปสม

๔/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายศรันย์ นะสีพันธ์

๒๒/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายสิชฌากร แก้วศิลา ๘/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีนวลผ่อง
๑๔/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงขวัญจิรา พันธุระ

๕/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงเขมจิตตา ไชยดี

๑๔/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงณิชากร จันทวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงปริดา สินอ้วน

๒๒/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงปนัดดา บุญรุ่ง ๔/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงมุกมณี ทวีชัย

๑๑/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงสาวิตรี สุทธิวงค์

๒๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงสุกัญญา มงคงเสริม ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงลลิตา แสงมหาชัย

๒๓/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงเขมมิกา สุยะรักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายชลสิทธิ

์

ทีฆะพันธ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายทรงวุฒิ พานอูล

๒๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายทศพร สอนพงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายปยวัฒน์ ถาวรศักดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๓ / ๑๐๖
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อจ ๔๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายอภิชาต สีทน

๒๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายอาทิตย์ ประถมนาม

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายกัณฐิกา บุญศีลาศ

๒๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงชาสิสา ทวีพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงณีรนุช คะหาญ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงนิรมล สีทน

๒๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เวชภิบาล

๒๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงปนัดดา การี

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงมณิสรา พุ่มพวง

๑๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงมนรดา มุทาพร

๒๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงสุธาทิพย์ มุทาพร

๐๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงสุนิสา เหล่าตัน

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงสุพิชญา ขันตี

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงสุรางค์พิมล ไตรตะลา

๑๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงสุลลิตา ทองเฟอง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายกฤษฎา วันทาพงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายจักรรินทร์ วิไล

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายณัฐชนน แสนโท

๒๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายธนาวัฒน์ ศรีโยธา

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กชายบัณฑิต ปรือทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายศุภากร สุรารักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงชุติมา สิงห์ทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงณัฐธิดา เอกศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงธนัญชนก มิสา

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงดารินทรา สระน้อย

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงวลิตา อ่อนชาติ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีภักดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงอภัสรา จันทร์อ่อน

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายชญานนท์ อุทธา

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายธนวินท์ ต้นโพธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายนันทวุฒิ ชะลูด

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายปญญา กะนันตัง

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายสุรดิษ สุพรรณ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายนิติภูมิ ธงไชย

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายคมสัน นามราช

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  
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อจ ๔๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายศักดิดา

์

นิยมสุข
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงจินดาพร วรรณโสภา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงเกษมณี สายคำ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงชาลิสา สาระจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงปยดา เทียบลา

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงกัลยา กะนันตัง

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงภวิษย์พร การันต์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายชยังกร แก่นโมกุล

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายวัฒนากร สืบมา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายจีรพงษ์ แซ่หยี

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายอภิชาต อัปกาญจน์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายรุ่งโรจน์ แก้วเพ็งกรอ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงพนิดา เพ็งพา

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองเหลือง

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงสุพิชญา ภูทัศน์

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงธีรภัทร ภูทัศน์

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายธีรวัฒน์ กุมภิโร

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายนิติภูมิ สีชาเชต

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายปฏิพัทธ์ พิมพ์นิล

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายพุทธิคุณ มณเทียร

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายพีภัทร ขันช่วย

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายศาสตรา โกสัตถา

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายอนุวัติ มัฐผา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงชนันญา บุญรอด

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงรัศมี วงศาตร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงวนิศรา สารสอน

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงวราภรณ์ เทียงธรรม

่

๒๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงสายทอง แก้วโท

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงเพียงอัมพร สะสม

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงรัตณ์นาพร สมบูรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายภานุมาศ มิงชัย

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายณรงค์ โสมรักษ์

๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายธีรภัทร สีสุวง

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายชมะนันท์ บุญพันธ์

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายธีรภทัร ทันทิมา

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๕ / ๑๐๖
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อจ ๔๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายภาเจริญ แก้วโท

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายวิญูชน จำปาแดง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายจักรพรรดิ โล่ห์ชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายภูวดล ดวงจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายวิวัฒน์ จำปาแดง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงกุลิศรา น้อยโคตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงวรนุช อนุดำ

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงสุกัญญา จารุขันธ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงนัทชา มณีเขียว

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงกัณญิกา โมคะรัตน์

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ขันคำ

๒๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงจิตรลัดดา ลุสมบัติ

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงเกศรา รุจิตร์

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงธีรพร ทองรัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงศศิธร แวววงค์

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลือนาคำ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แสงจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลือวิทยาคม จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงบัณฑิตา หลานท้าว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายสุรเดช ตังตระกูลวงศ์

้

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จันทรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายวีรวัฒน์ ดำมา

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กชายชยากร แสงจำรูญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงจิดาภา อุทธา

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงชลดา ร่งเรือง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงธัญญาพร ถาพร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงสุพิชชา บือทอง

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงรัตน์ติญาพร สุราย

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำน้อย ไชยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงอรวรรณ ชาดา

๒๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำน้อย ไชยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายศิริโรจน์ รัตนศรี

๐๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำน้อย ไชยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายกรภัทร ไทรบัวแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษมสุข ตรีสุขาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายกฤษดา จันทร์สว่าง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายชยพล พลแสน

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายชุติเดช วงศ์ศรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กชายภูมิรินทร์ ปรือทอง

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายเอกรัตน์ วงศ์ชารี

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายจิตติพัฒน์ ปรือทอง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายไชยวัฒน์ หาญชัย

๒๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๖ / ๑๐๖
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อจ ๔๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายณัฐพงษ์ เนตรวงศ์

๒๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายธนา ลาภารัตน์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายธเนศวร ประเสริฐสังข์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กชายธีระยุทธ แสนเขียว

๑๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายเขมวัช ปรือทอง

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายนนท์ ดำมา

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชูชาติ มัชฌิมาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายศรนรินทร์ พรรณรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชูชาติ มัชฌิมาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายศุพิชัย หินซุย ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชูชาติ มัชฌิมาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายปริวรรต วรลี

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชูชาติ มัชฌิมาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงญาณิศา วรลี

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชูชาติ มัชฌิมาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงยาริญยา ลาพิมพ์

๒๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชูชาติ มัชฌิมาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงวรกมล แสงสว่าง

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชูชาติ มัชฌิมาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายพีระ โล่ห์คำ

๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายอนุวัฒน์ สุขจิตร

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายอภิชัย กาเผือก

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายทิวัตถ์ ยืนสุข

๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายธวัชชัย ศรีมาลา

๒๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายสุพี เมาลิชาติ

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายวงศกร ขันทะสีมา

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงศิริวิภา มีศรี

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงธนพร สังฆวัตร

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงสายฝน ทองทิพย์

๑๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงมัศยา แสงอ่อน

๑๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายเตวิช สมแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายรัชชานนท์ หมุนสี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองห่อ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายชานนท์ จันทา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กชายพงษ์ภัค วงศ์อุทา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กชายสมศักดิ

์

ทองห่อ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายพาทิศ สนธิธรรม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายณัฐกานต์ สังฆวัตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายรัฐพงษ์ วงศาสตร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายก้องภพ นามทะไชย

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายทักษดลย์ วงศาสตร์

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายวีรภัทร แหยมทองดี

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๗ / ๑๐๖
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อจ ๔๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เพียรขุนทด

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงอริสรา โสมรักษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ก้อนสิน

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงสุภาวิตา แพงดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงสุภาวิดา วงศ์อุทา

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงศลิษา อยู่เย็น

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงนิลดาพร คูณหูต

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงมะลิจันทร์ ตุละวิภาค

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงปนัดดา มาละรัตน์

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงวิจิตรา แก่นสาร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงธิฆัมภรณ์ โล่ห์คำ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงณัฐสุดา บุตรพรม

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงจารวี แก้วกนก

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงชลลดา นบนอบ

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงนิรชา บรรธุปา

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายจิตตพัฒน์ ไกรทอง

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายธีระวัฒน์ สิงหา

๑๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายวีระยุทธ์ เดชบุญ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงชไมพร พานอ่อน

๒๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงประภาสิริ อัปกาญจน์

๒๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงวิภาดา โสระเวช

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายพิชิต ชาติทา

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายอัศวิน มลัยพันธ์

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายกวินเทพ ปรือทอง

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายชนะชัย ไชโยธา

๒๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายนิติภูมิ มันหมาย

่

๑๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายศุภกิตติ

์

อินทะ
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายศักรินทร์ เนาวรัตน์

๒๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายสมพล สีทน

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายสาธิต ปรือทอง

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงกัลยาวดี ทองวรณ์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงนันทัชพร ภักดี

๒๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงภัสสร วัฒนสุข

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงสรีรัญญ์ โกมล

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงสุพรรณษา การะภักดี

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๘ / ๑๐๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงอรจิรา รักษาสัตย์

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงสุนิสา หน่อแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายเตชสิทธิ

์

ลำทอง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงศุภกร แสนเลิง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงภัทรวดี พุทธรักษา ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายพีพัฒน์ สีสุวงษ์

๒๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายคทาวุฒิ กันหาคม

๑๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายสมมาศ สีทล ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงขวัญฤทัย เสียงไพเราะ ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงชลลดา โทพิลา

๑๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงมลรดา ศรีสุวงค์

๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงวรารัตน์ ฐานะ ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงสิรินญา พวงจำปา

๒๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงปนัดดา มุทาพร ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงกมุทพร เพ็ชรจำนงค์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะโน โคกศิริ  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงศิรินิพา วิลัยรักษ์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสะโน โคกศิริ  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายนันทวัตร สุเพ็ง

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะโน โคกศิริ  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงชนิตตา แสงทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะโน โคกศิริ  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงนีรชา ศรีจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะโน โคกศิริ  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงทรงอักษร กุมภิโร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะโน โคกศิริ  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายธเนศ สาระดำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะโน โคกศิริ  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายกฤตภาส อุพลรัมย์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายฉันทชา พึงภพ

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายธีระวัฒน์ กุมภิโร

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายเพียงอัมพร วรรณโสภา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายภูติวัฒน์ แสงสกุล

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายศุภนัฐ คุณธานี

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายวิชชาธน สิมมา

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายวิษณุศักดิ

์

รักโคตร
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงกชวรรณ ประเสริฐสิน

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงกฤติยา แสงสีดา

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงณัฐฐารุจา มะโรงรัตน์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงพรทิพา ลอยลม

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๕๓ เด็กหญิงประไพวรรณ
เชาวะนะ

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ สมสะอาด

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๙ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงสิรีภรณ์ สาระดำ

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงสุพิชชา สาโสม

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงอินทิรา ใจใส

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กชายอนุชา ศักดิวงค์

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงอรวรรณ ยาทอง

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงฤติมา เรือนไข่

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงนลินนิภา สิทธิธรรม

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายเจษฎา ทองทัพ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายทักษ์ดนัย ทองแสน

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายพลธนวัฒน์ วุฒิฉันท์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงกนกกาญจน์ สระทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงเกสร ไทรคำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงชาลิสา บุญโท

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงสุมิตตา สาโสม

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงยุพารัตน์ นารักษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงมันทนา จำปาเรือง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สังฆมนี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงพรรณรินทร์ นามแสน

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายกนกพล ทองแล้ง

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายพุฒิพงษ์ สีทาเลิศ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ดงทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายกรภัทร สายเจียง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายโธรัยห์ ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายธนัท หงษ์ศาลา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายจิรศักดิ

์

ครองบุญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายภัทรนันท์ ทองศรีเพชร

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงสุตจิตรา แก้วมาลา

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงปณิตา พรหมกสิกร

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงศศิประภา นักเทศน์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภูจอมจิตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงวาสนา บุญศรี

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงอริสา หงษา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา อ่างยาน

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายคิมหันต์ รุ่งเรือง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายฐิติกร สมพบ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายเอกรินทร์ พวงพันธ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายธีรเดช ยิงยง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายชวิน ชาสุรีย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายรัตนกร บุญวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายธนวัฒน์ กำจ่าย

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายประชานันท์ มังมี

่

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายภัทรธร พงทวี

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายภานุพงษ์ คำเงิน

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายรัฐภาค เทือกทา

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายรัฐภูมิ วงศาสตร์

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายอนุวัฒน์ แสนประเสริฐ

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงศ์คำตุ้ย
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงกุลธิดา รักเทพ

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงกฤติยากรณ์ ต้นเลิศ

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงต้องใจ หาญปรี ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงทิพย์ติยา อินออง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงแพรวา ศรีทอง

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงวรัตธิญา กาเผือก

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงศยามล โคตรรวงษา

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ปองปก

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงชลดา นามโสภา

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายอนันดา ปาบุตร ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายวงศ์พัทร อิมใจ

่

๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

สามแยกชมภู  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายตะวัน ลาภสาร

๑๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

สามแยกชมภู  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายนนทวัฒน์ โล่ห์คำ ๒๐/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

สามแยกชมภู  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายสุริยา น้อยโคตร

๑๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

สามแยกชมภู  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงคริษฐา ยิงยง

่

๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

สามแยกชมภู  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงชญาภา รุ่งเรือง

๑๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

สามแยกชมภู  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายชิติพัทธิ

์

โมฬ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายวัฒนา อุทธา ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงวันวิสา แก้วพรม

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงจันทร์หอม พิลาทอง

๒๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงกฤติมา ไกรนอก

๑๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงอรัญญา สุภาสุข ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายไกรวิทย์ สาโสม

๒๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๑ / ๑๐๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยอดหอ ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายกฤตเมธ ต้นโพธิ

์

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายพสิษฐ์ อรชร

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายศรัญู แพงเพชร

๑๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายธนวัต พันธ์แดง

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายธีรภัทร ธงชัย

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลือชัยราม

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงจินห์นิภา แสนสัมฤทธิ

์

๒๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วบุตร

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายวีรภัทร บุระคำ

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายธีร์กวิน แก้วโสภา

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชาด สุวัฒนาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายสกุลวัฒน์ นามโสภา

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชาด สุวัฒนาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงเกษรา เทียมทัศน์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชาด สุวัฒนาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงจันจิรา บุตรโท

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนชาด สุวัฒนาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สีหะไชย

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนชาด สุวัฒนาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงเอลียาห์ ผิวละมุล

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชาด สุวัฒนาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายพัสกร ฉิมกรต

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด เสลาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายนันธาภิวัฒน์ ขัยบุ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด เสลาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายกิตติพัฒน์ คงสมนาม

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด เสลาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายชนสรณ์ โสวันนา

๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายชัยวุฒิ ทองเบ้า

๓๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายธีรวัฒน์ ครองตาเนิน

๐๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายราชินทร์ อุทิตสาร

๒๕/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายศุภรัตน์ โสดา

๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงกมลวรรณ สถาวร

๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ฦาชา

๒๘/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงวรารัตน์ นาจำปา

๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายพัชรพล จำปาแดง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงนิภาพร ตระทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงเปมิกา จันทา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายปยะ แสนเขียว

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กชายธัญญา โพธิ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายภูสิทธิ

์

จันทา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายตะวัน บุญภา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายธีรณัฐ สาระสี

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๒ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุภนิกร

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายปติศักดิ

์

บ่อแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงนภัสชนก กาเผือกงาม

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายพงศกร วิรุฬกิจ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายปฏิภาณ โคตรประทุม

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงอุบลวรรณ ภูติรักษ์

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงวนิดา ว่องทะเล

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงพัชรี จันทร์หอม

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงณัชชา แสงกำ

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายนนทกร

บุญธนาจินดาพัฒน์ ๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) หินกอง  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงกุลปรียา ลูกสีดา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) หินกอง  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงจีรวรรณ

กาญจนวุฒิโสภณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) หินกอง  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงปนัดดา ปอมหิน

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) หินกอง  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงสุภาวดี พลเทพ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) หินกอง  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงเอมนิการณ์ เจริญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) หินกอง  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายฮูเซ็น กาฐจนสดุ้ง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายนัธพงษ์ พาเชือ

้

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายปรีชา แสนเรือง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายวุฒิภัทร แสนเรือง

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายธนากร ภาษาดี

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายกิตติรัฐ ดาลขุนทด

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงอาภัสรา จำปาแก้ว ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงอัจฉริยา กาณารักษ์

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงสุพรรษา จรูญภาคย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงนพรัตน์ คุณแรง

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงเปลวเทียน จตุพรพจน์

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงรชดาพร ทองบ่อ

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงกานต์ดา ไชยสุวรรณ์

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงปนัดดา ยุวบุตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงจิรนันท์ แก้วไพฑูรย์ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายพุทธิชาด กาญจนโศภิต

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แต้มทา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กชายวรศักดิ

์

แต้มทา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงวิจิตรา สุทาศิริ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงวิภาดา แต้มทา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๓ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงสุภาวณี แต้มทา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงพีรยา โสสุด

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายชัยมงคล แต้มทา

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายสรศรี พลพงษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงภัทรพร แต้มทา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายวรวุฒิ แต้มทา

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายสถาพร วงษ์วิจิตร

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายกิตติพงษ์ โสมรักษ์

๑๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
อุดรมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายขวัญชัย พิมพ์หาร

๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
อุดรมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายจิตติพัฒน์ สีนาหัด

๒๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
อุดรมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายณัชพล โพธารินทร์ ๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
อุดรมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายธัชชัย ญาติเจริญ ๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
อุดรมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายวัชรยุทธ รืนเริง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
อุดรมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงยุวดี นะดาบุตร

๒๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
อุดรมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงสุลลิตา ดาทา

๑๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
อุดรมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงสุวนิตย์ พุทธรัตน์ ๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
อุดรมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายนิวัฒน์ พันธุมาศ ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายไชยศิริ จันทร์จำปา

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายอิศรา เชียงเดิม

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กชายธันวา เสาเวียง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายวรวิช โลห์คำ

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายพนมกร กาเผือก

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายวรเวช บุญดก

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รัตนศรี

๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงมาลิสา ตาทิพย์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงวรรณภา ภิญญะชาติ

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงวนิสา วรรณโสภา ๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พลพิทักษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม

ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายวุฒิชัย ไชยสุวรณ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

พลพิทักษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม

ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายเมฆา จำปาแก้ว

๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงรัตติกาล มณีกัญย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงนำฝน สว่างเนตร

๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา อินพวง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงรุ่งทิวา คุณแรง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๔ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงกาญจนา บรรจง

๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงพิกุล ชุมจันทร์

๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงนลินนิภา กุมภิโร

๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงชลธิชา ทองสุข

๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงดุสิตา สุพรรณ์

๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงวรรณภา อุ้มบุญ

๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๓๖
นางสาวมะลิสา สุขสาร

๑๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๓๗
นางสาววิไลพร เบ้าคำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายสามารถ คำภา

๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายคงคา พังทูล

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายวุฒิเดช สุวรรณคาม

๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

สุวรรณคาม
๒๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายสุกฤษฏ์ อินทนัด

๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงธนภรณ์ ช้างดำ

๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ พันธุมาศ

๒๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงนิดาวรรณ มูลจันดา

๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญหาญ

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายเสฐวุฒิ ปอทอง

๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงนันทิยา ศรีจันทร์ ๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงชาลิสา หาญโงน

๓๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงสุนันทา โกภา

๒๔/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ หลอดแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายอำพร พาเรือง

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กชายสุรธัช ศรีบูรณ์ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายจิรัฎฐ์ แจ้งขำ

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายศุภชัย ทองห่อ ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายคมกฤษ พันธุมาศ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายวัชรพล ศิลาทิพย์ ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายบัณฑิตพันธุ์ วรรณโสภา ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงณัฐธิดา วรรณโสภา ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงลลิตา แก่นกุล

๒๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงวิรันนา หลวางศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายอดิลักษณ์ ยิงยง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงวันทนา สิงหา ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายกิตติภูมิ แก้วสถิต

๙/๑๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๕ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายวรเดช วรรณโสภา

๑๐/๑๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงภันทิลา ดวงโสภา

๖/๒๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงนัยน์ปพร ดำมา ๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายศิริศักดิ

์

กุมภิโร
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายพงศกร ถาพร

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงอาทิตยา คำเทียม

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงปนัดดา นำภา

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงสุภัสสรา ราชสีภูมิ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา ถาพร

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงพลอยชมพู โสมรักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงอนุสรา มีดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายคมสันต์ มีทองแสน

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายธนโชติ ถาพร

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายศรุต ทองห่อ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงวรัญญา ถาพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงวรัญญา เผ่าผม

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงนำเพชร เลียมมณี

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงพีระยา เผ่าผม

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงศศิประภา รัตนศรี

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงอัญชิสา เผ่าผม

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงอนงค์นาถ โยธารัตน์

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงสุพรรษา ศรีบูรณ์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงปรีดาวรรณ โสมรักษ์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงอภิษฎา อนนตชัย

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สว่างอารมณ์  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายบูรพา ภูรก

๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายปติมงคล ไชยนต์

๑๑/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายสุธาวิน สมภารเพียง ๘/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๙๒
นายศิริศิลป กิงสกุล

่

๒๓/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงกรกนก ตลับเงิน

๒๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายชยานันท์ วรรณโสภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายกิตติภณ จันทพันธ์ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายบุรฉัตร โทบุตร ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายประกฤษฏ์ โมหนองเดิน

่

๒๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงจรรยพร จอมกลาง ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงจีราพร ทองห่อ

๑๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๖ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงญาศุมิน สอนพงษ์ ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงทัศนีย์ มณีสาย

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ขันช่วย ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงธนันยา วรรณโสภา

๒๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงนันทินุช ศรีธรรม

๒๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงภัณฑิรา จันสว่าง

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงสุนิตรา แสงสูรย์ ๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงสุพรรณษา วรรณทาป

๒๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงอาภรณ์ พิมพ์หาร ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงณัฐริกา ช่วยบำรุงวงศ์

๒๓/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงอภิญญา สุขกันยา ๘/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วคนตรง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายกฤติมา สายตา

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายจิตติพัฒน์ แก้วโท

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายชยังกร มะณู

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายชุติเทพ แก้ววิจิตร

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายณัฐวร ศรีจันทอง

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายดนุสรณ์ กลินขจร

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายถิรวัฒน์ กมณีย์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายธนโชติ ตลุนจันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายธัญเทพ แสนหาญ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายภาณุเดช เรืองพุ่ม

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายอัครชัย ปราาบพล

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายอัญญาฤทธิ

์

ลือนาม
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงกัลยา พลสมัคร

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงขวัญชีวา บุญรินทร์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงจรัสรวี มามาก

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงจินดาพร พิศคำ

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงชมัยพร สู่ขวัญ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงณัชชา แก่นบุตร

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา โสวันนา

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงณิศรา ยุวพรม

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงภาพิมล อันทผลา

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงวรัทยา ตาบุดดา

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงวิลาสินี ใจแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๗ / ๑๐๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงศรีไพร ลือนาม

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ ดีหล้า

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงเจตปรียา รักสะอาด

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงอรวรีว์ ก้อนทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายจตุรงค์ ไชยสง่า

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายทรงยุทธ์ สิถิระบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายบุญฤทธิ

์

โอทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายภูริวัฒน์ บุญรินทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายวรรณลภย์ ไพศาลสกล

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงฐิตารีย์ ทองตาม

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงนภัสสร สายสอน

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายเรืองศักดิ

์

สุทาสี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายคณาธิป ผาเหลา

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายกฤษณะ พรมน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงปนัดดา มีหินกอง

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงรินชนก ละชัว

่

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายชนินทร์ ชิณวงศ์

๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงวิไลวรรณ แผงงาม

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายวีรภัทร พันธ์จำปา

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายธีรวุฒ บริสุทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายฐิติกร แก้วคูณเมือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ถานันดร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายอนาวิล ตุงกระโทก

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายตุลาการ หาลวย

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายธราธร ไชยขาว

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายภาณุ ธรศรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายวีริศ สีโสภา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงพิยดา ทะนงค์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายวินัย ทนงค์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายอนุกูล วริสาร

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงหัสสลักษณ์ ทนงค์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงนิติพร อานนท์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ศิลชาติ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงพอฤทัย สอนคำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงยมลพร เรืองนางรอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๘ / ๑๐๖

้
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อจ ๔๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายกฤษฎา คำเขียว

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงรดา พิมพาภรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงภัณฑิรา แปลงยศ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงบัญฐิตา ชาญชัย

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงกัลยากรณ์ วาทีหวาน

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา รักพรม

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงปริยาภัทร ศรีสะอาด

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงรุ่งฤดี บูชาพันธ์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กชายรักษ์พล หาคำ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายปฐพี เทียมทัศน์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายเอกภพ บูชาพันธ์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กชายภูมิภัทร แก้วสุวรรณ

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ผ่าขาม
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงวนัชพร โสภา

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงวรารักษ์ วริสาร

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงชลดา บริสุทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายปรัชญา สิถิระบุตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง

้

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงกัตติกา เกตุมาตย์

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผึง

้

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายอภิชัย สมภพ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กชายราชศักดิ

์

โมขศักดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายพงศกร สมภพ

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายผสิษฐ์ โมขศักดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายเสฎฐวุฒิ คำโกน

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายชัยศิริ ศิลชาติ

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงรัชดาพร รักเทพ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงนัฐญา วงษ์สุวรรณ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ยังยืน

่

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายอภิวัฒน์ ยุวบุตร

๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายศักดา สีหา

๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงพิชญาภัค ศิลบุตร

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงพิชญาภา ศิลบุตร

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงรุ่งอรุณ สารทอง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงปยนุช ถนอมมัน

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายกรวีร์ สาระรัตน์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายหรรษธร ใจมิภักดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๙ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พึงพบ

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายวัชพล มาประสม

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วรรณโสภา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายชินกร มุทาพร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายสกลวรรธน์ กลินหวาน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายเศรษฐพงษ์ สุวพันธ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายชัชชัย เกษียร

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กชายธนาธิป ใจแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ โสคำภา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายคมชาญ เคนอ่อน

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายธีระโชติ พงษ์สุพรรณ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายรัฐภูมิ ทองเติม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายณฐกร นะรีรัมย์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงปาริชาติ ชัยภูมิ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงพิริยากร ผาลิชัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงกมลวรรณ วรศาสนธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงณัฏฐนิชา เอกสี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงพราวนพัส บรร ลือ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงนันทพร อุตส่าห์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงบันฑิตา กัณหาพันธ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงมัชฌิมา แสวงผล

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงพรทิพา จันทร์ถา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ แจ้งบำรุง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงจารุมน โล่ห์คำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงฐิตินันท์ คณะรูป

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร ดอกอินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงปยทิพย์ สิงห์นาค

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงทิฆัมพร ปดภัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายเกียรติยศ ทองเพ็ง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายณัฐพนธ์ ศรีจันทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายธนทรัพย์ ยอดแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายธนวัฒน์ นันทนดำรงค์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายอลังการ บุตรโท

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายมังกร กีฬา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายวชิรวิทย์ ทองอ่อน

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๐ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ชลกาญจน์

๒๖/๐๔./๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายฉัตรมงคล ปทุมมา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายคชรัตน์ แนวจำปา

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายวีรภัทร นามโยธา

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กชายปริญญา มาทฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายภูวดล ตลุนจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงสิวาพร เพ็ญพิมพ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงธนาภรณ์ สนธิหา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงศุภฤกษ์ อ่อนศรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงสาริศา แสงจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงอภิชญา ดีช่อรัมย์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงจิรภิญญา จินาวัลย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญเรือง

๐๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงกชวรรณ กีฬา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงปณิตา เสริฐผล

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงกมลวรรณ มูลพันธ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี สีหารัตน์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงอัญฉริญา ปตตา

๒๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงศิริวัฒน์ โกสัตถา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงรวินท์นิภา วงศ์สุข

๑๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงศศิพร พอนเกษ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงสุจรรย์จิรา ดาโรจน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงสุกัญญา แสงเพชร

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงหยดนำฟา พันธ์จำปา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงนฤภร กุลอ่อน

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงนาตาชา หารศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี พระโพธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงกนกวรรณ มูลพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายฐนิต นิลภูมิ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ

์

พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงวิมลสิริ เรือนเจริญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ

์

พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงตติยา บันลือ

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ

์

พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จันทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ

์

พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงวีรวรรณ มาประสม

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ

์

พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ สาระ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ

์

พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงพัชนันท์ พาหา

๒๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๑ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงกนิษฐา ต้นเชือ

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายอภิรักษ์ กองบุญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงอารีย์ญา คำบุดดา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายหิรัญ สุขประมูล

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงสิราวรรณ แก้วธรรมมา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงพรณัชชา ทองสิงห์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายยอดธง บุญพิพัฒน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กชายไชยวัฒน์ ไชยยนต์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงณิรัชญา คณะรัตน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายกฤษณะ อ่อนศรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พนาดร
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงเจนจิรา นาแพง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายกายสิทธิ

์

พลราษฎร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายเกียรติภูมิ ศรีคัดเค้า

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายอมรเทพ ผลสิน

๒๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายพาทิศ บุตรศิริ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงปาลิตา อันดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายจิรภาส สาระ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงศิรภัสสร บัวแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายรัฐภูมิ นาแพง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กชายศุภกิตติ

์

ครุฑทา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายวัชรพงษ์ ปองสีดา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายนพชัย สีสุจัน

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กชายธีร์กวิน ต้นวงศ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายพงศกร บัวลอย

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายรัตนกวี วงเวียน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงลิปการ์ บังทอง

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายวัชรชัย กมณีย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายมารวย แก้วกัณหา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายวทัญู สาระ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดาพร สมไชย

๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงนิศาชล สาระรัตน์

๒๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายบวรรัตน์ บรรลือ

๑๐/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายธนาวุฒิ พาหา

๑๐/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายปภาวินท์ ค้อชากุล

๒๖/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

มิคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๒ / ๑๐๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงวราพร โสภา

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงรุ่งฤดี หน่อปาม

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงอนัญญา ปลืมสุด

้

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายธนวัฒน์ เค้นท้าว

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ โพธิศรี

์

๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงสุภ้สสรา วริสาร

๑๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายอนุวัฒน์ ดาลัย

๑๒/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายธีรภัทธ์ นวลสนอง

๒๕/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงฐาปนี ต้นเกษ ๖/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายชุติเทพ กมณีย์ ๔/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงระยาภรณ์ มีแสง

๑๗/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงณัฐธิดา กฤษแก้ว

๒๔/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๒๒
เด็กชายชิตษณุ แพงทิพย์

๑๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายพิทยุตม์ ภักดี

๔/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๒๔
นางสาววัชรา บุราคร

๓๑/๘/๒๕๒๔
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๒๕
นายธีรภัทธ์ โอภาษ ๒/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๒๖
นางสาวพิมพสา ก้อนด้วง

๒๒/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๒๗
นางสาววรรณนิสา สืบพรม ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๒๘
นายธนาดล ชนะพาห์

๒๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๒๙
นางสาวปลายฟา วิระบรรณ์

๓๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๓๐
นายวราวุธ บุญเนาว์ ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๓๑
นางสาวปณิดา มาสู่

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๓๒
นางสาวเขมิกา โสรินทร์

๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๓๓
นางสาวณัฐริกา มาหา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๓๔
นางสาวอนุธิดา สายทิพย์

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๓๕
นางสาวเกษมณี แสงชุมภู

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายณัฐกานต์ โคตรแก้ว

๒๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงพัชราภา ปามุทา

๒๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายกิตศักดา บัวศรี ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงชนนิกานต์ ว่องไว

๑๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายทนาย สายเสนา

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงอริสา ปราณีวงศ์ ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงจันทัปปภา ยุวบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายลัทธพล นาคสังข์

๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงชาลิสา วิเศษชาติ ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  
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อจ ๔๔๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงนันทิชา มาสู่

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงอนันธิดา มาสู่

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทนงค์

๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงกนกพร ทนงค์

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงมาลิสา สอนเผาะ

๑๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายสุธิเดช รัตน์โสภา

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงวารุณี มาหา ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงจินดารัตน์ แพทย์เพียร ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงชนาพร มาสู่

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงจิตรทิวา คำพวง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงชลธิชา หมุนสิงห์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ไลยรัตน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงกุลปรียา ว่องไว

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กชายณัฐศักดิ

์

แสวงชัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายระพีพัฒน์ ไลยรัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายวชิรวิทย์ สมนึก

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายอรรถพล สวนแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงดวงใจ ลำไธสง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงตริตราภรณ์ อกอุ่น

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ อกอุ่น

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กชายพรพิพัฒน์ กองทำ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กชายวราวุฒิ รุขจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงจารวี บุญเจือ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงภัทรราภา คักล้อ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายรัชพล กองจันทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงดลฤดี ชูเฉลิม

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงวิสา บุญไชย

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายภูริภัสส์ อกอุ่น

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กชายรัฐภูมิ สร้อยสุข

๑๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ จันทะโมคา

๒๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงปวริศา ศิริวาลย์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงสุปรียา ดวงภาค

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กชายณัฐพงศ์ เสาสิมมา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายธรรศ มงคลทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายสงกรานต์ จันทะโมคา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  
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อจ ๔๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายณรงค์ชัย แก้วอุดร

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายปรมี บรรพโคตร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงอาริยา สว่างศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กชายจิรายุทธ กันหาฤกษ์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายชวกร วรศาสตร์

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายชาคริต ไชยวงศ์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายธนากร แร่ทอง

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กชายพายุ ต้นโพธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายภูมิรพี มุทาพร

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายเศรษฐวุฒิ บุญหมัน

้

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายรักษิต แก่นสาร

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงทิพานันท์ พิทักษ์เขต

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงธิดาศิริ นาถาบำรุง

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงชาลิสา อกอุ่น

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงพรทิพย์ นพวรรณ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายพันธวัฒน์ มุทาพร

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายพีรพงษ์ นพวรรณ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายธนชาติ พรหมศร

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงกมลชนก ทัศบุตร

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงสุประภา โคตรหา

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงสุพิชา บุญเฮง

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายศราวุฒิ ต้นโพธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงกมลรัตน์ บุญทา

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงชญานิศ มุ่งรวยกลาง

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดสิม

วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงชณิสตา ธรรมสา

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงปวริศา สาระบัว

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จอนเกาะ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงอุมาพร หมืนหล้า

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดสิม

วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายเจษฎา จารุไชย

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงณัฐริกา มูลไชย

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลาง

วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงลัทธวิตรา มาศรี

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงลินดาซาราห์อารียา

โลห์เรอ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงพิมพ์อักษร นามวงค์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงมลฤดี สีม่วง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงพิรดา บุญรุ่ง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลาง

วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๕ / ๑๐๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงนัฐธินันท์ สินอ้วน

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงจรรยาวรรณ์ ทองพรม

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายกฤษฏา จันทรา

๓๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กชายสรายุทธ กลมเกลียว

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พาหา
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายภาคภูมิ สมัครนิล

๒๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๒๑ เด็กหญิงโยฑิตารัตมณี
วีระบรรณ์

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงเทพธิดา นำร้อนเบ้า

๑๙/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงพิชญาภา กุ่นดี

๒๐/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

ศรีคเณย์
๒๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๒๕
นางสาวนิตยา บุญใส

๑๕/๑/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กชายรัฐพงษ์ ไพยการ

๒๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงชลธิชา นิยมศรี ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายพิสิษฏ์ ท่อนจันทร์ ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายปณณ์ บุญใส

๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มูลพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายจิราธิวัฒน์ จันแดง

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายประกิต หุมทอง

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายยศอนันต์ มาดี

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๓๔
เด็กชายศตวรรษ วิสุทธิยา

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๓๕
เด็กชายสิทธิภา ขันอาษา

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงบัณฑิตา ไพยการ

๒๙/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ไพยการ

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงสุภัสสร สีหาขันธ์

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายปริญญา สุขสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายกฤตพรรษ บุเงิน ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายกุลเชษฐ์ สายสิงห์

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายฉัตรเฉลิม พรมกสิกร

๒๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายณัฐภัทร มูลพันธ์

๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายทรงสิทธิ

์

วงค์จันทร์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายธงชัย มาตตา

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กชายธนวัฒน์ ไพยการ

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายธวัชชัย บุตรบุราณ

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายธีรภัทร ชาฎา

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายนิวัฒน์ หัสดร

๒๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๖ / ๑๐๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สุภาพ

๒๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายพิเศษ จันทหงษ์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายไพรัตน์ ใชศักดิ

์

๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายรัฐภูมิ สังฆคาม

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายสิทธิพงษ์ โพธิบาล ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายพีรณัฐกวิน ยอดสุข ๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงจิรภิญญา สาสุด

๑๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงธนัชพร อุวอง

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงธิพานันท์ รัตนะศรี

๓๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงปาลิตา ขัตติวงค์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงเมธาวฏี รัตนศรี ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงสุกันยาพัฒน์

วะไลใจ
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงสุทธิดา แดงบูรณะ ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงสุภาวิณี ผิวนวล

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงนภาพร แร่ทอง

๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงปาณิศา พันแสน ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงปาณชนก นางาม

๒๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงอัญญาดา รอดจันทร์ ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายปริญญาชน แกล้วกล้า

๒๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๖๙ เด็กชายเกียรติประวุฒิ
โถชัยคำ

๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงภูริชญา โล่ห์คำ

๒๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงฐานิตา ปางเดิม ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง ไร่ขี  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงภัคจิรา สรศิลป

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายชยกร อินปอง

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายปยะวัฒน์ อินปอง

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายอภิรักษ์ พรมพิมพ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายธนวัฒน์ พิมพบุตร

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงสิรินทรา รุสำเร็จ

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงพรนภัส ถินฐาน

่

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายอธิชา สาระบุตร

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายกิตติพงษ์ คงคาชาติ

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิงโคกเจริญ

้

อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายจิตติพัฒน์ พรมสิน

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิงโคกเจริญ

้

อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงมันทนา สมแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายณรงค์ชัย ทับศรีรัก

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ หาญสัตย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๗ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายกฤติน ยุบลพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กชายโกวิทย์ จารุไชย

๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายวชิรพงษ์ สีดา

๐๒/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กชายวรพงศ์ ปฏิโชติ

๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายคงกระพันธ์ ปฏิโชติ

๑๖/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายธนภูมิ ภูเชตะวัน

๑๗/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายเอกสิทธิ

์

คำบุญ
๒๐/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายเรืองอำนาจ โพศาราช

๒๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายศิวัช จำปาสา

๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายชลิต โยธาธร

๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรหมเอาะ
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายรัฐภูมิ เรืองประทีป

๓๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงชลธิชา มาลัย

๐๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงมาริษา อยู่ทรง

๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงอรทัย ทองกันยา

๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงวีรวัลย์ มารัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลเดช

๑๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงกนกวรรณ สมบูรณ์

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงณัฐนรี มีมานะ

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงพรรทิภา ธงหาร

๒๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงวรัญญา ชาวเวียง

๑๕/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงกชกร สุขกัลยา

๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงปนมุก วะสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงภาพิมล สุวิพันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงจิราพัชร ยังยืน

่

๐๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงอาลิตา ทองพอก

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงสุตาภัทร น้อยยาโน

๐๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญธิมา

๑๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายจักรธร นิลแสง

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายธันวา พรมสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายศิวรักษ์ สุดชาวงค์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายอนุพล กันยะวงค์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงนิชา ธรรมสาร

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นิลแสง

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงลักขณา โมราชาติ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๘ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงศศิประภา สารารัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงกรกช ภิรมย์รักษ์

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงณภัทร อุสาหะวงค์

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงวรัญญา นิลแสง

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงสิวตาพร ศรีชาติ

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงสุภาวดี ขีระมาตย์

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุระสาย

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กระสุนรัมย์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงบุษรารักษ์ มารักษ์

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงชนิดาภรณ์ ทองพรม

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงลักษิกา แสนพัน

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงทีปณี สุทธิแสน

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงนิตติยา ไชยสิงห์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายศุภโชค บัวอ่อน

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายศุภกิตติ

์

คณาบุตร
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงกัญญารักษ์ พันธ์วงค์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงสุธิมา ปญญาคม

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายกฤษฎา สายสิน

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายอนุพงษ์ เปรมเพชร

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงชุติมา ลาวรรณ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงทิพานัน บุญล้น

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงอริยา แสนวงค์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงพัชรพร ลือหาร

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายอุดมศักดิ

์

จุกจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงเบญจกานี สีเทา

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงปนัสยา ใจกล้า

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงวราลักษณ์ ผิวหอม

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงศศินิภา สุตะคาน

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงกมลวรรณ เข็มเพชร

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายอภิรักษ์ โสคำภา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายศราวุธ ทองพรม

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงสุปรียา อุตสาหะวงศ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงอนันตยา พลเสน

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายศิริวัฒน์ บุดดีวงค์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายสายฟา เถาว์ทวี

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๙ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายอดิเทพ โมราชาติ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายสรวิศ นรมาตย์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงปาลิตา สุวชัย

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายสิริโชค หอมชืน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายจิตตินัย วรรณกาล

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายปตุภูมิ ราชชมภู

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายคฑาวุฒิ สุระสาย

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายทรงพล หมายสิน

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายรพีพงศ์ ทองสิริอนันต์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายประมุข ไกยสิทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายศุภวัฒนชัย บุญจูง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายอติชาติ หิงสโร

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายบัณฑิต พิมพ์วงศ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายวุฒิเกียรติ ยางชุม

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายสถิพงษ์ ทาวงษา

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายปราชญา วงศ์หาพิมพ์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงจณิตา วิวาห์สุข

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายธนพล ถึงเป

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายเอกวัฒน์ สุขดี

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายอดิสรณ์ คณะมูล

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงเบญจมาศ เถือนมา

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายนัทธี ศรีทะวรรณ์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายเมธิชัย สุวะมาศ

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงปุณยาพร หนูแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายธนโชติ โสภาภาค

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายชัยบดี กอบธัญกิจ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงวิมลศิริ สายสุข

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายนันทกร สมหวัง

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงนันทิดา จารุสิน

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายณรงค์สิทธิ

์

ยศธิไกร
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงภัทรพล สหารัตน์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ปราการณ์วิวัฒน์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงวรรณนิภา บุญล้น

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ผลสิน

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงนัยน์เนตร จันทสม

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๐ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงทิพานัน สุวะมาตย์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายนัทธพงศ์ พลมาตย์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงวราภรณ์ วงศ์กาญจน์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายดนุสรรค์ ทวีชัย

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญกลม

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงอัญชลี สูงขาว

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายปณณธร พละศูนย์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงณิชกานต์ มีแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงประภัสสร เหล็งศิริ

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายจักรรินทร์ ทุมวัน

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายพิพัฒน์ วิไลแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงลี

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงอรทัย สิทธิสอน

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายนัฐพงษ์ พรมแสง

๐๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงพรนภา มีนิโคตร

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงธัญนพ โพธิจันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงเจริญทรัพย์ ทาวะพันธ์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายเนติวัฒน์ ไกยรัตย์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายชิณกร สุขเทศ

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายอัฐกร คลังทอง

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงรุ่งนภา เรืองฤทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายอัศวิน วงศ์ก่อ

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายธนุวัติ โพธิชะราช

์

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ลำไธสง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงศศิกานต์ ลครพล

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายสุเนตร หรดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ ทองห่อ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงอรพรรณ ทองประสาท

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใจวงค์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงวรรัตน์ สุวรรณโชติ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ เก่งสูงเนิน

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายธนวัฒน์ สุทธิคุณ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงภัทรภรณ์ แสงรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายสิริรัตน์ ทองมูล

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายพีระภัทร ประมนต์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๑ / ๑๐๖
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อจ ๔๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงปยพร อรบุตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงชัชลักษณ์ ลครพล

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายธนรัฐ ทิวะพล

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายชัยวัฒน์ โคระชาติ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายธนพร ผิวอ่อน

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงอาริสา สว่างศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงธีรารัตน์ การบรรจง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายปฏิภาน บุตรจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๓๓
นายวิบูลย์สวัสดิ

์

คำคูณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงสุนิสา บุญแสน

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๓๕
นางสาวกาญจนา สุขใจ

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๓๖
นายวุฒิชัย จิงต่า

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กชายกฤษณพันธ์ วันดีวงค์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายณุทัชการณ์ ศรีขาว

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายณุทัชกรณ์ ศรีขาว

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายธันวา ผาริบุตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายธนกฤติ พูนกระสี

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายธนวัฒน์ ทองไสล

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายธนวัฒน์ บุญประกอบ

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายธีรภัทร สุดสนอง

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายอังคาร ราชยา

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงณภัทร กันยวงค์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงธารใส แนบกลาง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงภวิภา มลโท

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงมัสติกา ตันโยง

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงวิชญาพร นิลแสง

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๕๑ เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์
รัตนศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงอรจิรา บุญสอด

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงอรวรรณ ดวงจำรัส

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายอัมรินทร์ จันทร์หอม

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายศิริเทพ สุทธิเมฆ

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายปฏิพัทธ์ เรืองธรรม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายกฤติชัย ไกยชาติ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กชายจิระภัทร สืบราษี

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายพสิษฐ์ ทองใส

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๒ / ๑๐๖
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อจ ๔๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายภูริวัฒน์ กันยะวงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กชายวัชรากรณ์ ทองโสม

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ราชชมภู
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายสุรพิชญ์ อระไชย

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายอรุณ ขันตะกรรม

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายอลงกรณ์ บุบผา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงเกตุกนก อ่อนคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงกรวีร์ มีแสง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงทิฆัมพร ประทุมชาติ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงชวิศา คุณพรม

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงณัฐสุดา จันหอม

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงพิชญธิดา คงจริง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ นามบุตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายสมิทธิพงศ์ โยลัย

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายนราวิชญ์ พิลาวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงพิชญา สืบกำปง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงภัสธิดา จันทะปญญา

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงพัชราภา สมพงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายณัฐพล นิลแสง

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ เสียงเสนาะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายณัฐพงศ์ โสพระขรรค์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายธนากร บุญประกอบ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงชนัญชิดา จารุมี

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงสุทธิดา บุญนันต์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายสราวุธ บุญนันต์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงชนธิชา อุ่นวงศ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงกรกานต์ สุวรรณโมสิ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายไพศาล แก้วแสน

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงรุ่งนภา มดารักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายชนกานต์ มุทาพร

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายสมศักดิ

์

สุทธิเมฆ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายสิทธิพันธ์ ศรีสุวรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงศิริประภา เสือนาค

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายธนพงศ์ อ้นไธสง

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายอัษฎาวุธ โลหะกุล

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  
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อจ ๔๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กชายอภินันท์ ศรีนวล

๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงนุชระวี ทาวงศ์ษา

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายธีระพัฒน์ แก้วแสน

๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายชนวีร์ จุลบุตร

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายวงศกร วรกรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงอัญมณี สุวมาตร

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงธีรพร เพิมทอง

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงภัคจิรา วงค์กัลยา

๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงปนัดดา วงศ์กัลยา

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงลัลนา สิงห์โพนงาม

๒๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงลลิตา สิงห์โพนงาม

๒๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงสุพัตรา หวังผล

๐๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงรุจิรา ผาริบุตร

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงปนิตา กันขัน

๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงสาวิกา คณะชัย

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายอิฐติพงษ์ โสภาภาค

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายนิติพงษ์ โพศาราช

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ มาประสม

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายชนวีร์ มีทองแสน

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายจิรภัทร เกนามุญ

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายกัปตัน อ่อนคำ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กชายวริทธิธร

์

สุวะมาตร
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายวุฒิโชค ปุญกลม

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมจักร

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงเค้กชมพู ศิริพงษ์ตรีทิพ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงวนิดา ชินโคตร

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงทิพานัน เคนมี

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงภัณทิรา อินทะศรี

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงนิตยา หวังผล

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงณัฐวิภา วงศ์กัลยา

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงสถิริสา แก้วแสน

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงวรรณภา พันเปยม

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงปยวรรณ วงค์จันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงศิริฟารุ่ง ขันจันทา

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงกันต์ธิดา เก้าศักดา

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๔ / ๑๐๖
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อจ ๔๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายเชิดชัย สมทรัพย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายจิตติพล ไทยกุล

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายทวียศ วงษ์สมัคร

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กชายนพรัตน์ นามวันดี

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายกิตติ มลีรัตน์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายกฤษณะพล บุสหงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายเอกศิษฎ์ ชัยโยรมย์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงไรวินทร์ กมลรักษ์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงจันทร์สุดา ไชยวรรณ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงรัตนาพร มลีรีตน์

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงวิลาสินี ปาแดง

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงกัญญ์วรา ปานศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงเทวิกา เกิดนอก

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงพิราอร โพธิจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงรวิพร สุขกันยา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงศลิตา จันทะรา

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายรัตนโชติ แก้วหอม

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายเมธี สุขกันยา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายนราธิป สายพา

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายจิรายุ คุรุโคตร

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายอดิศร ศรีบุญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายกิตติพงศ์ สนธิรักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายฐิติวัตร สุขสวัสดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายยิงมงคล

่

โทนุบล
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายศิวัช ทองประทับ

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงอรอุษา ผิวหอม

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเรือง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงปทมาภรณ์ อ่อนชาติ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงรัตนากร ยมศรีเคน

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงเพ็ญสุดา พวงจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงพรรณิภา จักษุมาศ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงอธิชา กัลยา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงอดิภา กัลยา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงศดานันท์ บิญมาตร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๕ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงพัทธนันต์ ประนามวงศ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงทิติยาณี สารสุรินทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงธีมาพร สายพฤกษ์ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายเบญจศิลป อยู่โต

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงธนพร โพธิภูมี

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงเพชรรัตน์ สายสมบัติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๗๑
นางพฤกษา เสือสา

๓๐/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๗๒
นางสาวอรทัย ชิณโคตรพงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๗๓
นางวิไลพร วิโสรัมย์

๑๗/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๗๔
นางเอือฟา

้

พละศูนย์

๒๙/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายรุ่งทิวา เครือเนียม

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายธีรภัทร สมรรถพงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายสุทธิพงษ์ เทพเจริญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายกิตติพงศ์ มีพันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายณัฏฐพงพล กัลยารัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายภูริทัต โทวงษ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายธีรภัทร สูงขาว

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายวรเดช ชุมรัมย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายเอกมงคล สายบัว

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายอภิชาติ เจริญวงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายภานุเทพ แสนจันทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงมัลลิภา พิลาวรณ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงบุษราคัม อุทธา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงปภาดา ทองเหลือง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงปวริศา เชือทอง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงพัชรี ถนอมชาติ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายธีระพัฒน์ ศิริวาล

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายปญญาพัฒน์ แวดไทยสงค์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงอุษามณี สีสุก

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงปยธิดา อ่อนลา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายศุทธวีร์ ยาทองไชย

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายภัทรดล จันทร์เลิศ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายวุฒิพงษ์ สมขาว

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ประเสริฐสังข์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายธนากร สุขไชย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๖ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายกิตติพงษ์ ศิวะสูตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายพันธ์ธวัช ไชยบุญทัน

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายพีรพล วันเพ็ญ

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายภานุวัฒน์ บุตรเครือ

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายวุฒิพงษ์ ไชยรักษ์

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายเจษฎา บุญกัณฑ์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายณัชพล โสดา

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายกฤตัชญ์ ธานี

๓๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายจิตติพัฒน์ คำสิลา

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายรพีภัทร สุวรรณบล

๒๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายสันติภาพ นามหาชัย

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายรัฐศาสตร์ สุขไชย

๒๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายประพันธ์ สารธิมา ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุขไชย

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงชลลิสา คำพินิจ

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงสรัลพร พุทธรักษา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงอติมา กันหา

๑๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงจิรชยา ใจน้อย

๒๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงมิญ่า ทัศบุตร

๑๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงจุฑามาศ สุขชัย

๑๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงรุ้งพราย บุญนูญ ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงสุธิดา วงศ์จันทา ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงจิราพร รักษาศรี ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงอรุณธิดา แก้วมาลา

๒๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงประภัสสร สารธิมา

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงปยะนันท์ เถาว์แสน

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงกมลชนก เชือทอง

้

๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงภาพิมล ศรีวะรมย์

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีลาศักดิ

์

๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงศรุตา คณาวัน

๑๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงพรนภา บุญสูง ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงมนัสชนก สุขไชย

๑๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายรตน บรรพตพิทักษ์

๕/๑๐/๒๕๔๕
กศน.อำเภอเสนางคนิคม ศรีใคร  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๓๓
นายสาโรจ เอือกิจ

้

๕/๔/๒๕๔๔ กศน.อำเภอเสนางคนิคม ศรีใคร  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๓๔
นางวิพัฒน์ เสนสอน ๑/๑/๒๕๐๙ กศน.อำเภอเสนางคนิคม ศรีใคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๗ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๒๓๓๕
นางยุพิน จันลาภา

๕/๑๒/๒๕๐๙
กศน.อำเภอเสนางคนิคม ศรีใคร  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายอภิพรโชติ ทองแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายศตวรรษ สืบบุตร

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายปริยธร ประสงค์ทรัพย์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายวิษณุกร วงสาสาร

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงจิดาภา กิงไชยวงค์

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงรวิวรรณ สดชืน

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงวิภาวี วันคำ

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงรุ่งฤดี ศีระพรม

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงชมพูนุช สารสิงห์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงพลอยชมพู ติยะบุตร

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงสุชานาถ ไชยเสริฐ

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงผกาพรรณ สร้อยเพ็ชร

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงเพียงนภา แสงฟุง

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายอภินันท์ วันคำ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายวิญู เมืองจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กชายศักดา ไตรมูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายธนกร ศิริยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายองอาจ เมืองจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายยธนา บุญยืน

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายภานุพงศ์ สินเติม

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายอานนท์ เสมอลาภ

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายศุภวิชญ์ สีลาวรรณ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงวนิดา ถือสัตย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงพิชญ์สินี ศรีเวียง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายปยวุฒิ ภิญโญวรพจน์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายธวัชชัย บุตรวงศ์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายภาคิน บรรจง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายนนทกร ชมัฒพงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงรสจณา อ้วนดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงณัฐธิดา พรมเขียว

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงพรนภา คณาโรจน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายสิรวิชญ์ เวรวรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายยุทธภูมิ สุนาวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายศตวรรษ สิมมุด

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๘ / ๑๐๖
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อจ ๔๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายพีระภัทร พรมรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงนิรชา แสนประกอบ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายธนิสร สมนาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายจตุคาม รัฐพิมาย

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายอานนท์ อุทธสาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายดนุสรรค์ ภูสมจิตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายผลิตโชค คัทธศรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายอักษราภัค จันทะสอน

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายธีระพงศ์ พิมพ์ศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๗๙ เด็กชายธีระวัฒน์แสงลี
แมกไบรด์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงกรกนก นิลดวงดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงอัมพิกา ทองน้อย

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงสุภาวดี เทียงพา

่

๐๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงสุภาวิตา เกลียงดี

้

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงสิรินดา ผิวหอม

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เสาะแสวง

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงพัชรพร อุณาภาค

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงปนัดดา ทองน้อย

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงเบญญาพร จรูญภาค

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงชมพูนุช ชัยคำพา

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายอลงกรณ์ ห่วงแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายอรรณพ คำเบ้าเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายวงศกร กล้าหาญ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายวรรณภัทร สิทธิ

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายทิวัตถ์ พิลาทอง

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายจีระวัฒน์ สุขไชย

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายเขมนันท์ อ่อนพันธ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายนันทกร อ่อนตา

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กชายญานากร นระมาตย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กชายพงศธร กุมแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายสยามชัย พะละศูนย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายภานุพงศ์ ทองลัง

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายภาณุภัชร มุทุจิตต์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายวรภัทร วินโย

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อุ่นจิตต์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๙ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงชลลดา ทานะสิทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายกมลวิทย์ ชาวระนอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายวรเวช ทองวงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงนริศรา ชาวระนอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงอัจฉรา วินโย

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายทนาโรจน์ มะกรูดอินทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายธีรศานต์ หาญสุวรรณ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายยุคันธร ชิณโคตรพงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายรพีวัทน์ ภูวงศ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายคุณากร สีหานัด

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายวีระชัย บุญธรรมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๑๖
เด็กชายอลงกรณ์ สุภาจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงกอหญ้า ปานประชาติ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงปนัดดา กุลาหลัก

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงวริศรา วรรณโท

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงศิริวิภา วรสาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงสิริยุพา แนะนำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ อุ่นจิต

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายจีรภัทร บุญยิง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายอาณกร ประทุมลัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายณัฐภัทร แก้วอุ่นเรือน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายศิวัฒน์ วันทาพงษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายทิพากร พรมรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายคงกระพัน สำแดงเดช

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายสิทตวัฒน์ อ่อนตา

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายอดิเทพ สีงาม

๒๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายธีรดนย์ ขอนทอง

๒๙/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงสุณิสา ทันรังกา

๒๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงวิภาวรรณ สุวรรณคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงจิตพัตรา โพธิชัยเลิศ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงอรชพร เทียนทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงนันท์นภัส สายศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กชายรัชชานนท์ ประกอบศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กชายวัชรพล สีงาม

๑๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายณัฏฐพล พละศูนย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๐ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายสิทธิพล ใยเพ็ง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงศุภลักษณ์ วรแสน

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงอภิภาวดี อาจหาญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงนิภาธร มีชัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๔๔
นางชืนสุมล

่

เหล่าหนองจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงภัสสร จันดาวงศ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงกชวรรณ รินรุท

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงชุติภา อุ่นจิตร

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงนันธิตา แสงทอง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายภาสกร สุวรรณพัต

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายกฤติพงษ์ แสนลือ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายสุขสันต์ บัวไข

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

ศิริมาลา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงจิตติญาภรณ์

นราชัย
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ไตรมูล

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงพรวณา ลาภา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายเตทิต อุนาภาค

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายนินจา กงทอง

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายศิวกร กุดเขียวอาจ

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมน้อย

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงกิตติญาดา การุณพันธ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงประภัสสร โทนุกาล

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงพัชราภา พระสุมี

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงสิริวรรณ กงทอง

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงอารยา สังข์สุวรรณ

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายอภิวัฒน์ หลักไชย

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายพงษ์ศธร ชัยศักดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายธนาธิป ร้อยกอง

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงณรัฐญา โยริพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงกุลณัฐ พลเยียม

่

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงกัญญานี พนาสูรย์

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงอริษา ผลจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงณัฐวดี คณวัลย์

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงชวิศา อุณาภาค

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงบุญสิตา มานะพระ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๑ / ๑๐๖
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อจ ๔๔๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงสุภาวิดา สุภาจันทร์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายปกรณ์ จันทโชติ

๑๖/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงลัทธวิตรา แสงเขียว

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงอรอนงค์ กุประดิษฐ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายไชยวัฒน์ มลีรัตน์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายพัทธนันท์ แก้วขาว

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายปฏิพัทธ์ แสนศรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายพีรพัฒน์ สุขไชย

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายภานุพงษ์ แสนโคตร

๑๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายอัษฏา บุตรการ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงเพ็ญนิภา กาลิง

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงมัญฑิตา ศรีเสน

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีโพนทอง ๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงอริษา ศรีสมบัติ

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงปยะธิดา จูมดอก

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ชนะศักดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงศศิกานต์ วงค์พิจิตร

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงนภารัตน์ กัลยาพันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายกฤติพงษ์ ก่อสร้าง

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๙๔
เด็กชายธนพงษ์ เชือแน่น

้

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงอังคณา นนทะพรหม

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงศรินทิพย์ โยธาศรี

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงณัฐนิชา บุญยืน

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงธนาพร สีห์อำไพ

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายสันติสุข บัวลอย

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายศุลีโชติ พูลมา

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายภควัตร วิศว์วิสุทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายเจษฎา อยู่คง

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายกันติชา ธรรมทอง

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายปยวัฒน์ รินชาลี

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายจรูญโรจน์ ศรีโพธิแก้ว

์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายกิตติวัฒน์ พรชัย

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายพรเฉลิม ศิริยา

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายปรเมษฐ์ สุระเกตุ

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงภัทรชา ธรรมบุตร

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๒ / ๑๐๖
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อจ ๔๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงญาณิศา เพชรพลอย

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงอนงคาญ ศิลาเลิก

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงวรัญญา คุณาสิทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงนันท์นลิน สดีวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงศิรมณี แผลงศร

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงสุชาวดี แสงทอง

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงพัทธ์ธิรา จูมดอก

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๑๗
เด็กหญิงอัจฉราพร พรมนารถ

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงศิริภรณ์ เรืองศิริ

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงกวินธิดา ไชยภักดี

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายสราวุฒิ วันทองสุข

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายวุฒิชัย บุดดาเพศ

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงนภัสสร เนตรการ

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายธีรภัทร สิมุฒิ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ อุ้ยสาร

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๒๕
เด็กชายอภิชาต ขันทอง

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญทะจิตร

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายจักรินทร์ พลเมือง

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายอัคเดช บัวงาม

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายพีระวิชญ์ ทองศรี

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายธนภัทร ประทุมมา

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายธนภัทร สุระเกตุ

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ พรมทอง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงพิชญาพร พรมวัน

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงภัทราวดี ชูรัตน์

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงสุวิชา สำราญ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงจีระนันท์ บัวผัน

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ไชยโย

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ กัลยาพันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงพิชชานุช พรมรัตน์

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงจิรภิญญา อุตพรม

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงธนาภา รัตนะศรี

๐๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงอรุณรัตน์ เจริญรัตน์

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงวรการณ์ บุญยืน

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายภูมิรพี พรสุข

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๓ / ๑๐๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายชนะสงคราม สีสุตะ

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายสราวุฒิ อินทสิทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงวรรณวิสา ท้าวเขตร์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงธนาภา อุณาภาค

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงวราภรณ์ สำสารี

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายอนุสิทฐิ

์

ชิณะโคตรพงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงวนิดา สีสุตะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงทิพปภา พุดช่อ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายอภิวัฒน์ ถึงปดชา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๕๔ เด็กหญิงพลอยแพรวา
โสดาจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงนิภา สาธรณ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายธนาธิป จรรยากรณ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายอนุสิทธิ

์

วิชิตพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายกฤษฎา คำวิเศษ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ

์

วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายภูริพัฒน์ ไชยอุตม์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ

์

วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายมนัญชัย ไพรจิตร

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ

์

วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายกฤตเมธ ไพรจิตร

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ

์

วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายณัฐนันนท์ ปวงสุข

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ

์

วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายภาณุพงค์ โตตระการ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ

์

วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๖๔
เด็กชายพิชญะ ไชโยดม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ

์

วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงเกวลิน ไชยมาตย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ

์

วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายกิตติพศ ราชองค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ

์

วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายอดิเทพ ไชโยดม

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ

์

วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๖๘
เด็กชายธนากร ดาศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ

์

วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายกฤตเมธ ทานะจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายกิติกร หมืนทะยศ

่

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายบัณฑิต อบรมย์

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๗๒
เด็กชายมณฑวรรษ อินทพันธ์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กชายรังสิมรรณ์ ผลาวงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กชายวรชัย มานุบุตร

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายวุฒิชัย มานุบุตร

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๗๖
เด็กชายวิวัฒน์ คนเทียง

่

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงกิตติมา วริวงศ์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงจีรณา จันลุทิน

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงจุฬาภรณ์ ไชยมาตย์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๔ / ๑๐๖
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อจ ๔๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงณิชาภัทร ทิพย์สุวรรณ

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงธนกาญจน์ มูลเหลา

๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงธาวินี ปานกลาง

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงปยะธิดา พัฒนราช

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงแพรวา ไชยอุตม์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงอธิชา ทานะจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงอภิญญา แขสว่าง

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงกุลลัดดา ดวงศรี

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงพิชชาอร นวลสุธา

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายอดิเทพ จารุจิตร

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงกุลนัฐ ตุ้มทอง

๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงพิมลวรรณ ชุยนำเทียง

่

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงกนกอร รักธรรม

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงพัชราพร มลาพันธุ์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงศุภัตตา นามสุวรรณ์

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๙๕
เด็กชายก้องภพ วามะลุน

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงรมยกร สาทาวงค์

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายกวีวัธน์ ชาววัง

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงสุภาวิตา ศิริสุข

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๕๙๙
เด็กชายธีรวิทย์ ลายทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายรัฐภูมิ จันทะคัด

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายสมเกียรติ กะทะมุกดา

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายศิริศักดิ

์

ภูด่านงัว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายจิรพัฒน์ มูลเหลา

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายจิรภัทร พัฒนะราช

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายพุทธิศักดิ

์

ชินไธสง
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายวีระโชค ธยาธรรม

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายศตกิตติ

์

สามารถ
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายมโนนัส บุญอ่อน

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงนำรินทร์ ดารงค์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ หงษา

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงนันทิชา ขีระมาตย์

๒๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงแก้วตา ศรีธรรม

๒๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายโชคชัย มลสินทร์

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายสรวิศ เทียนบาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๕ / ๑๐๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายธนธรณ์ พันธหงษ์

๒๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายพัชรพล บุญโท

๒๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ มลสิน ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายภัทรดนัย มันคูณ

่

๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายวชิรวิทย์ บัวทอง

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายอนันต์ช้ย แสงชมภู

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายจิตติพัฒน์ สารรัตน์ ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๒๒
เด็กชายรัฐภูมิ กมลฤกษ์

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงครองขวัญ โคมทอง ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงปนัดดา บุญเหลือ

๑๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงเพียงระวี พึงตน

่

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงวริศรา นวลแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงสุพิชญา ไชยวงค์

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงพิชชาภา ต้นเพ็ชร ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงอภิสุตา บุญมาชาติ

๑๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สังขฤกษ์

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงกาญจนา ขีระมาตย์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายทสพร เสมอดี ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชาด เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายธีระชัย ศรียาวงศ์ ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชาด เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายรพีพัฒน์ พันธมา

๒๒/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านชาด เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายไอนำ คำผาลา

๑๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านชาด เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายธนายุต ใจดำ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กชายธนเดช นำคำ ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๓๘
เด็กชายวรวุฒิ ธรรมจักร์

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงปณิดา ทองเรือง

๒๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายวิชชากร พละศูนย์

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายพงษ์ธร สารรัตน์

๒๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๔๒
เด็กชายวัชพล สร้างไธสง ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายเชิดศักดิ

์

บุตรชา
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงกนิฐา บุญเหลือ

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายจิระวัฒน์ วงศ์แก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายจิตติพัฒน์ อักษรพิมพ์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายชัชวาลย์ คุณพูล

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายเทวา สุขรักษา

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายนนทวัฒน์ ไมตรีแพน

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๖ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายเศรษฐ์พล ้วงศ์แก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงบุญสิตา ศรีโท

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงนัทธ์หทัย ปราบพาล

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงวาสนา เข็มศรี

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงวิระดา เวชพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงปรมา อนันตบุตร

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จินดาศิลป

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กชายบริวัฒน์ ส่งเสริม

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กชายประพันธ์ กันหารัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กชายพีระพัฒน์ เวชพันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายวีระพงษ์ วรรณจันทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กชายวรพล อยู่น้อย

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กชายรัชชานนท์ ดอกคำ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนค้อ วัดโนนค้อน้อย  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กชายศุภาชัย แก้วหลวง

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนค้อ วัดโนนค้อน้อย  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงจรัญญา วิวาห์สุข

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนค้อ วัดโนนค้อน้อย  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงสุทัตตา จันดาวรรณ์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนค้อ วัดโนนค้อน้อย  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายดนัย จำป

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายชัยศิวัฒฐ์ สีหาภักดี

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายวาสุ ใจเสียสุ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงปญญาวี พระเวียงคำ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงวราพรรณ ศิลาบุตร

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงภัทรธิดา มารัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงณัฐริกา จารุสิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๔๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายธนพล มาระแสง

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กชายภัทราวุธ ใจซือ

่

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายกิตตพัฒน์ แถวปตถา

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายชนภัทร เชือหาญ

้

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายจินดา สายสอน

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กชายณัฐกรณ์ สีสุรัตน์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงภัคจีรา มาระแสง

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงอุบลวรรณ วงษาภา

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายคงกฤต แก้วโสพรม

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงนิชาภา มีแวว

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายภูธเนศ พันใย

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายนาวิน ปญญาดี

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๗ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายสุรพงศ์ มูลนาม

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงนริศรา ธรรมวงศ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายชยกร พรมโสภา

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายอิรวัฒน์ จูมศรี

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายมนุเชษฐ์ เนตรโสภา

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายอนุชิต คุณาสิทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายอนุพงษ์ สุกุ

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีลาลัย

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงณัชชา พันเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โกมลวรรค

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายพิศณุพงษ์ ศรีลาลัย

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายทิวัตถ์คิรากร ปรากฏ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายทิวากร ศรีลาลัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงจิตรพัตรา ขันธุปทม์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงแพรวรุ่ง ผดุงสมัย

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายพิพรรธน์ ประทุมมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงชมภู่ กาลบุญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงศรันย์พร จันทวงค์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายอรรถพล หายเคราะห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายชัชวาล ศรีประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายจิตติพัฒน์ สายเพ็ชร

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงธีนิดา สมหมัน

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงอริสรา ภาคภูมิ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงวรรณรดา สีแดง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายณฐพร สายแสน

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงธีรดา วงศ์ละคร

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ วิเศษตุ่น

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายชวลิต สาธุสัตย์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายจิระพงษ์ เพียแก่นแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กชายรวิพล พราหมณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงพัชรพร บุญวรรณ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงไอลดา มลสิน

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายณัฏฐากร มูลเพ็ญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงประไพศรี จันทร์ประดิษฐ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายรพีภัทร พุทธา

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๘ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ นามชู

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายกฤตภาส พลมาตย์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายเฉลิมชัย ทองยา

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายชลชาติ มะลิหวล

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายฐายี อยู่มัน

่

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กชายวทัญู แก้ววิไล

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายศิลาภัทร เวียงนนท์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กชายอภินันท์ ทวีกัลป

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงกมลชนก กองอิม

้

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงเกวลิน อุดรสาร

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงนภัสกร หอมใจ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงเปรมยุดา สิงห์วงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ กันทะเนตร

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงวราพร พันพิทักษ์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงคริษฐา วันทะวงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กชายสุพสินธ์ เกือทาน

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายพูลษิณ นราศรี

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายจักรพันธ์ จันดาวรรณ

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายมนัญชัย จุลวิลัย

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กชายธนภัทร แดงมะณี

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายชลกร โคตะพันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงชนิสรา พาริวงศ์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงดารินทรา ผิวบาง

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงจารุวรรณ จันทนัด

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงณภัทรพร วงศ์ไชยยา

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงศุภกานต์

ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงญาณิศา ศรีโสภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทิพเนตร

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กชายธันวา มลสิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงสุรีพร เดชเสน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายเจตริน นิลเพชร

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายจิรภัทร จันทเนตร

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายธงศกร แก้วสมบัติ

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายอิทธิพล คำมนตรี

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายบัณฑัต ไชยจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๙ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ วามะลุน

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงประภัสสร ก้านหมากกลาง

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงสุธาศิณี บัวนาค

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๕๘
นางสาวชรินรัตน์ สินเติม

๑๓/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายบัญชา ธะนะนิล

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายภูริภัทร สุชิลา

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายวรรณรัตน์ วามะลุน

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายฐิติพงศ์ จันทะเนตร

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กชายภควัต จันทะเนตร

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายจารุพัฒน์ จารุจิตร

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายธรรมจักร มงคลนำ

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กชายกฤษฎา นิลเขต

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายศิริพัฒน์ จันทร์หอม

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กชายธีรยุทธ สายศักดา

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายธีร์กวิน วังทอง

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงสุธิดา วามะลุน

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงปาริชาติ ลายทอง

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายกิมนเรศ ไชยอุตม์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายธนกร ขวัญทอง

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายเอกวิทย์ ยอดมงคล

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงวิรัลพัชร มินาผล

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงธราทิพย์ สิงห์ชู

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายยศพล วามะลุน

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กชายธวัชชัย ขาวพัฒนวรรณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กชายจิรภัทร พลขันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายชนะพล ภักดี ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายธนวัฒน์ ไตรภูมิ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กชายเมธัส มูลเพ็ญ

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กชายศุภกร จารุจิตร

๒๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายองอาจ ช่อแก้ว

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ เวชพันธ์

๒๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงน้องใหม่ ทองเรือง

๑๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงวาสนา อุดมลาภ

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายสถาพร ดังถวิล

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายสุกฤษ ปญญาเนียม

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๐ / ๑๐๖

้
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อจ ๔๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายพงศพัศ คงคารัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กชายธงชัย ขาวพิมาย

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายจิตพิพัฒน์ ประนต

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กชายบุนทอน ไซยะวงสา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กชายศรายุธ ศรีชาติ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายชลันธร หนันกระโทก

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายพัชรพล วงษ์พรม

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงชลลดา ศรีบุญเรือง

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๙๘ เด็กหญิงประกายเดือน
จันทามี

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงศุกภอัมภรณ์

ศิริเวช
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงปานตะวัน แก่นนาคำ

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงสุปราณี เจริญศิลป

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงณิชาพัชร์ กว้างขวาง

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงอนุตรีย์ มีชัย

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา คุณรักษ์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ศรีผุย

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายนรการ คงคารัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายชัยชาญ สุจริต

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงกิงดาว

่

พันเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ วิริยะพันธ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงณัฐสุดา สุทธิประภา

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายธีรเทพ ชมพู

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงกัลยา ดวงแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายชัชวาล แสงย้อย

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กชายเอกวัฒน์ ผ่องใส

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายสินทรัพย์ ละมินโท

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๑๖
นายสราวุฒิ จันทร์เสนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงศิรภัสสร สวัสดิพันธ์

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงบัญฑิตา แก้วมัน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงรุ่งทิวา อินทนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายธิปรัตน์ ราชอุ่น

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงลัญจกร ฐิติกุลพงศ์แจ้ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายจิตติพัฒน์ กิงแก้ว

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงทักษอร โปริสา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงกัญญาภัทร ไวยปราชญ์

๒๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๑ / ๑๐๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายธนากร หลาบสุภา

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายวรวุฒิ แก่นพรม

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๒๗ เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์
ไปริสา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงกมลพรรณ ท้าวแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายชิติพัทธ์ เกษมสัตย์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายนิธิกร ปางแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายศิลาพงศ์ อินทร์ขาว

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายณัฐพล ม้วนทอง

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงมะลิ เทพมุสิก

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงฐิดาพร เชือเพชร

้

๐๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงอมราพร ดวงแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๓๖
เด็กชายณัฐชนน แก้วประสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๓๗
เด็กชายธวัชชัย บุญมานัด

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายกิตติพงษ์ ใสเย็น

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายสรวิศ พลหาญ

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงศุจินทรา ใสเย็น

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กหญิงวาณิชยา อินทร์ขาว

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงอมลณัฐ ผิวรินทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงวัชราภา สมบูรณ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดศรีคุณคันธรส  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงธนพร แก้วเลือน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศรีคุณคันธรส  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงพิยดา สมบูรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศรีคุณคันธรส  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กชายสฤษดิพงษ์ พรมวัลย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศรีคุณคันธรส  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงมนต์นภา คุณสัตย์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศรีคุณคันธรส  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กชายธีระพัฒน์ สายสุด

๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงปภาวี นนทภา

๑/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายภพรัก ศรีหวาด

๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงอติกานต์ ดวงเเก้ว

๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายบารมี แสงจันทร์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายอัคนิน ปานทอง

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายวรยศ สายสุด

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายอัครพงษ์ ลำเลิศ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายยอดยง อินธิไชย

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงสุมินตรา แสงรอด

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงสายนำ เพ็ดสุพัน

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายคณาธิป งอกงาม

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๒ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายประสิทธิ

์

แก้วขวัญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กชายฉัตรชัย ผลเจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายเกรียงไกร โพธิจันทร์

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๖๓
เด็กชายธนกฤษ์ ทาสีลา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กชายธนทัต พิกุลทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายขวัญชัย รากทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายชนาธิป สุภชาติ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงณัฐธิดา เกือทาน

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๖๘
นางดวงเเข นามเสนา

๒๖/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๖๙
นางทองพูน คุณสัตย์

๗/๑๒/๒๔๙๐
โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๗๐
นางทองใบ ภักดียุทธ

๒๙/๐๙/๒๔๘๔

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กชายธนากร เผ่าหอม

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายธร์กวิน สารสมัทร

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๗๓
นางน้อย เตเหลา

๑๒/๐๙/๒๔๘๓

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๗๔
นางสาวปทุม สินทาน ๑/๒/๒๕๐๔ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๗๕
นางประภัสสร จิตรณรงณ์

๑๓/๐๓/๒๕๐๐
โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๗๖
นางพิสมัย สายสุด

๒๙/๐๙/๒๔๗๙

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๗๗
นางรังษี เเสงไสย

๒๙/๐๙/๒๔๙๑

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๗๘
นางรังสินันท์ ลอยหาธนกิตติ

์

๑๘/๐๓/๒๕๐๐
โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๗๙
นางราตรี สารสมัทร

๒๘/๐๒/๒๕๑๒

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๘๐
นางสมปอง วิริยะพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๘๑
นางสมร ศิริคุณ ๖/๒/๒๔๙๐ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๘๒
นางสุกานดา สมรักษ์

๒๙/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๘๓
นางอัมพร บุญมานะ

๑๘/๐๓/๒๔๙๘

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๘๔
นางเย็นตา ดำเนิน ๖/๐๕/๒๕๐๘ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๘๕
นายชัยญา ไชยจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๑๘

กศน.อำเภอหัวตะพาน วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๘๖
นายบุญรอด กันธิยา

๐๑/๐๒/๒๕๐๓
กศน.อำเภอหัวตะพาน วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๘๗
นางสาวหวานเมือง จูมจี  กศน.อำเภอหัวตะพาน วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายเกษม อุตสาหะพันธ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

กศน.อำเภอหัวตะพาน วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงสุพรรณี นาสุนา

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอหัวตะพาน วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๙๐
นายสมพาน จำปาชัย  กศน.อำเภอหัวตะพาน วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๙๑
นางณิชกานต์ กอสลัก

๒๘/๑๒/๒๕๑๒

กศน.อำเภอหัวตะพาน วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๙๒
นายภูวดล ภูกัณหา

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหัวตะพาน วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายเจษฎาพร บุบผา

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๙๔
นายกฤษฎา แสนหมืน

่

๔/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๓ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๒๘๙๕
นางสาวสุทธิพร นนทภา

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีภิรมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายธนาสิทธิ

์

โสภาพรม
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กชายพงศทร อุดรสาร

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุภิวงศ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายสุริยา วรวัตร

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงยุภรัตน์ ศรีภิรมย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๐๒
นายนพรัตน์ รามประพฤติ

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายสิทธิโชค สิงห์เงิน

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายจักรกฤษ ลอยหา

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายธนกร พิกุลทอง

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายเจตนิพัทธ์ บุญกว้าง

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายอนุพล รากวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายธนากร สายงาม

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายวงศธร ก่องดวง

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงชนิดา แก้วอุดร

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงกันต์ธิรา ลอยหา

๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงหนืงฤทัย

่

หามทอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงกริษฐา ก้อนกลิน

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงวรรณธิวา ไชยวุฒิ

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงรวีน่า ถาพร

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงนภสร ก่องดวง

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงสิริยากร ถวิล

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กชายจิรันดน์ เชือทอง

้

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กชายเจษฏา อุสาจิตร

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงจิราภา มังฉกรรจ์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงณัฐธิดา วงค์จันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงภวัคลัญช์ สระแสง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงพรชนก สุยะทา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายดลฤทธิ

์

บุญเติม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายภูธเนศ บุญเติม

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียว วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กชายณัฐพล กาญจนสิงห์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงชนิสรา สุศิลา

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงอรัญญา จิตโชติ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายกฤตพจน์ ช่างไชย

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดสระรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๔ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายวีรภัทร บุญทิพย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เนินงาม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงอนัญญา พันสี

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กชายสนธยา ต้นวงษ์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงเกวลิน สุวิพันธ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กชายพงศกร หมวดเหม็น

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงกมลชนก สุวันดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กชายกิตติภูมิ มีเดช

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กชายธนาดุล ศรีรัง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงวาสนา พาโท

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงอรทัย แก้วหาวงษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายนพนันทน์ แสงชาติ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กชายกิตติพร บุญมา

๑๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายอรรฆพร มาลาอุตม์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายอลงกรณ์ มาลาอุตม์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายอภิยุทธ คำขอดแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายกิติพล สานัน

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายอภิรักษ์ สิทธิการ

๑๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายปณณวิชญ์ เสนสม

๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กชายพศิน สุวิวงศ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายณัฐภัทร เพียสุวรรณ

๒๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กชายอภิวิชญ์ เกือทาน

้

๐๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงอภิสุตา ยอดมงคล

๑๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงธมนวรรณ สุวิพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงชนิกานต์ สาทาวงศ์

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงวรัทญา โนนเพีย

๒๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงธีรพร ศรอินทร์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงปนิดา บัวนิล

๒๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงพิชชาภา รัตนวงค์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงอาริสลา สินเติม

๑๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงพอใจ เลิศพุฒิสรรค์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงพรพิมล อดุลย์วงศ์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ภูฆัง

๐๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงศศิวิมล พละพรม

๒๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงเฟองฉัตร สาชนะ

๒๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  
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อจ ๔๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายรัฐภูมิ มูลเพ็ญ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กชายคำภีร์ นาใจธง

๐๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงกนกวรรณ อุทธจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงอรไท สังฆรักษ์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงพรรนิภา ภิรมย์

๑๖/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงลีลาวดี สุวรรณพรม

๑๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงผกามาศ รวมวงค์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงเกศมณี ขันทวี

๒๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กชายธนิรัตน์ ประจิตร์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายธนกร น้อมวงศ์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายนครินทร์ หลอดแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ทิศาเวช

๒๐/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายภานุวัฒน์ คณาเสน

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงวรกมล บุดดีสุข

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงแพรวา จารุจิตร

๒๒/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายสิริอนันต์ โชติกเสถียร

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายกิตติภพ ฉิมเอียม
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๑๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายปราชญ์ สิงหาษา

๑๒/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กชายจักรพัฒน์ จันทะเนตร

๒๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายธนกฤต ชีมุล

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายธนบัตร ขินาวงษ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายกอบธนิช สามคูเมือง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายคิรากร ลุนสิน

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กชายธนวัฒน์ ตุละวรรณ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายกุลเชษฐ์ นามพล

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายจตุรธนา รักษ์เทศทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กชายจตุรภัทร รักษ์เทศทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงชมพูนุช อุดมสันติ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงอภิชญา หวังผล

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงทิพอาภา ประภาตะนัน

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงฉันทนีย์ คำศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงมนรดา กาญจนสิงห์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สายมายา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงกรภัทร์ นารีบุตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๖ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายปริญญา ขันทวี

๑๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายชัยภัทร กาญจนสิงห์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายปุณยวัจน์ เดชคำภู

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงชาลิสา วิจิตขะจี

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงธัญพิราช ด่วนทัพรัมย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงสิริสกุล โชติกเสถียร

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงขวัญแก้ว พุฒภูงา

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองสุข

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายธนกร เทียงไธสงค์

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายปภาวิน ธนูชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายวิชยุตม์ บุญฮวบ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงจริยาภรณ์ เลิศล้น

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงแพรวิไล จันทะมา

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงรถา กองพันธ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายณรงค์ชัย ธรรมรักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายพรพิพัฒน์

เกษมสันต์ ณ อยุธยา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายศิรนันท์ พรวิชา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายอนุรักษ์ บุญชอบ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายอรรถพันธ์ แก้วภูมิแห่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงอรอุมา ศรีหมอก

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายภานุวัฒน์ มาสีปา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายสิริวัฒน์ ฟู

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายอนุภัทร ทองประเสริฐ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายเอกราช ศิลาวงษ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

สาระพล
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงคริษฐา ศรีโคตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงพรนภัส ศิลลา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อันชำนาญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา สุวรรณพรม

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงศิริวรรณ ธานี

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายฐานันดร บุญดก

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองพอก

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงทัศนาวลัย มานะพิมพ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงนฤมล การุณ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน เรืองศักดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๗ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายประจักษ์ กองการ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายพงศธร ชาลีวรรณ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายวงศพัทธ์ ขุมนาค

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงกานติมา งามเงา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงรวิสรา คุณารักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายจิรเมธ แสงย้อย

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายภานุพงษ์ ผิวเฮ้าขา

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายมนตรี เนตรวงศ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายอรรถโกวิท นนทะลุน

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วมงคล

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายปฏิภาน สมดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงจิราพัชร ศิลลา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงวชิรา แวงชิน

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายจักรภัทร พลหาญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายพีรภพ ศรีภานุกูล

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายฤทธิธรรม กาญจนสิงห์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงพรพิมล พลหาญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงสุภาวิณี ราชพลแสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงชนัญชิดา ธาตุไพบูลย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ ไชยมาตร์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายชัยวัฒน์ โหมดม่วง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายณัฐกิตติ

์

จันทะมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายเทิดพงษ์ มูลเพ็ญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายจิรายุส ทากุดเรือ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงจิรัชญา บุญแสน

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์ละคร

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายเอกรัตน์ เชฎฐนาค

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายจุลจักร ภูษา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายชัยวัฒน์ สารสมัคร

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงไพลิน ระยับศรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สายสร้อย
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๖๖
นายอภิรักษ์ เถาทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๖๗
นางสาวธันยพร เกือทาน

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๖๘
นายณรงค์ฤทธิ

์

โนนเพีย
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๖๙
นางสาววรรณวิษา นวะพิฒ

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๘ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๐๗๐
นางสาวธนาภร มินรินทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๗๑
นางสาววิมลวรรณ์ ลุนสิน

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๗๒
นายกาจพล ระดาบุตร

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายไกรสร ทองอ้น

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายธนวัฒน์ ทิวะพล

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายวสุพล ชมชืน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ปุรุชิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายชนะศาล สุวะมาศ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายชัชวาลย์ วิทยากุล

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายศิริวัฒน์ ชมภูแสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายอนิรุทธิ

์

ทานุมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทิวะพล

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายนริศ มังมี

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงทัศนาภรณ์ บุญเชิด

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงทักษพร ผ่องแผ้ว

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงเนตรนภา วงศ์หาพิมพ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงรฐา สีลาพัฒน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงสริตา หาริตะวัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายชยุตพงศ์ สาระบัว

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายญาณวุฒิ สิมศิริวัฒน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายธีรภัทร นามโคตศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายนราทร ดอกคำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายประพัฒน์ สินอ้วน

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายวิสิทธิ

์

มงคล
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ สุระสาย

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ ไถวฤทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายพิทักษ์พงษ์ วรโอษฐ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายวินัย ปจจัยยะโคถา

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงดาลิตา กินรีวงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงเมขลา มานุพันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สันที

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงอารยา จารุสิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงสุรัสวดี วงศ์สองชัน

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๐๓
นายวิศรุต หมายสิย

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๐๔
นายอุชุกร ทวีบุตร

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๙ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๑๐๕
นางสาววรรวิลัย พรมสิน

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๐๖
นางสาววิภาดา ผลสิน

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๐๗
นางสาวสุวรรณา วันโสภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายกวี แววเพ็ชร

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงสุกัญญา สุโขรัมย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายเมธิชัย โคตรพุ้ย

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายทนงค์ สีทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กชายวัชรพล พรมกัน

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายอดิเทพ โพธิเมือง

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สีทาเลิศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายภาณุพงศ์ ไชยมาตร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายณัฐวัตร บุตรชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กชายภัทรพล ผุเพ็ชร

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กชายอาทิตย์ โยบสูงเนิน

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายธีรภัทร พิลา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายณัฐภัทร คุณะชัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิเมือง

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายพงษ์ศธร กุระจินดา

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายธนพล อนันต์สลุง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กชายสมาน สอนจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กหญิงจันทนิภา ถินระหา

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงศิระประภา บุตรโท

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงศุภนิดา สีทาเลศ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กหญิงนิศาชล หอมนาน

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงณิชภัชร์ เทียนทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงญาณิศามณี แขขุนทด

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงเพชรนภา ชินดา

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงสุกัญญา หันจางสิทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงปนัดดา บุญทาป

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงขวัญพิชชา อุทุกพรรค

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ดุดัน

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงธัญญา อาลักขิต

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กชายบุณยวัทน์ โสตะศิริ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายนนทวุฒิ อินทลิง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กชายปรมี สุวอ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙๐ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายยศพล วงษ์อนันต์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กชายธนกฤต สีทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายธนภัทร โชติศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ขลิบกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายนพพิชญ์ กุระจินดา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กชายประมุข ยุติรักษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงลักขิกา ศรีสุราช

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงสุพรรษา หินคำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กหญิงสโรชา บรรฑิตรัมย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงณัฏฐากรณ์ คำกุนะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงศุภลักษณ์ กุระจินดา

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงแพรวนภา ห่อดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงจารวี กล่อมใจ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงปภาวดี นำคำ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงพรไพลิน แก้วยก

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กหญิงปวีณา นามดี

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงณิชาภัทร จูมจันทา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงวิภา กาทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงสุดา กาทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงนุศรา สีทาเลิศ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงปวีณนุช เบญจกุล

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงพิณประภา สมตน

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงจิระประภา ถินระหา

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงอุมากร เขตแวงควง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงสุธินัน ชมภูโคตร

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงปลิดา สีทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายสุนา สุโขรัมย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กชายอรัญชัย สีวะสา

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงณัฏฐพร โล่ห์ชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงภาวิณี ปูหยัง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายชานนท์ สีวะสา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

ผุเพ็ชร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงสุกานดา หวังชืน

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กชายบัญชา ศรีทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายสนัน

่

กล่อมใจ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙๑ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กชายวัชรากร กล่อมใจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายธนากร สอนนาค

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายสุทธนัย คุณไชย

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กชายคชรัตน์ บุญทาป

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กชายเจตพล สีทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายยศกร หอมสมบัติ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กชายวุฒิชัย ศรีทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงณัฐธิชา อิมรักษ์

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงอรัญญา มีชัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงปฏิมาพร ทิพย์แสง

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงมนธิดา ครู่แก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กหญิงสุกัญญา สิงหะชัย

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กชายศตวรรษ สีลับสี

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กชายธวัชชัย โคตะสิน

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กชายวรวุฒิ ชินดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายปดุลย์ บุตรงาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ กล่อมใจ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กชายประกฤษฎิ

์

กุระจินดา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หอมนาน

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงธนัชดา วันทาลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงอารียา กล่อมใจ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ฝายบุตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงชุติมา สีดาพันธ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงปนัดดา สอนจันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงชุติมา สีทาเลิศ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงนริศรา บุญทาป

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงอวนจันทร์ เทียนทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงพุทธิดา โพธิเมือง

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงปภาวดี โล่ห์ชัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายอนุพงษ์ เบ้าเพ็ชร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายกฤษฏา อุทุกพรรค

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายเอกรัตน์ บุญทาป

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายภานุพงศ์ ศรีนวน

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงมุทิตา ดอกพุฒ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ สีทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙๒ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงเกวลี ชาวไทย

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงวรัญญา หันจางสิทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงเกสรา ศิริสำราญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงมุธิตา กุระจินดา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงไพรินทร์ อุทุกพรรค

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กชายยุทธพงษ์ สอนจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายรัตนพงศ์ พวงทวี

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายจักพล กุระจินดา

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กชายพิชิต ศรีสุราช

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงเกสสุดา เดชม้าว

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงเกวลิน วรฉัตร

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กชายแดนดนัย หลอดคำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กชายปชาบดี สอนจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กชายนนทวัฒน์ นนทชัย

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงเนตรนภา สังคะโห

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงพัชรี พุทธรักษา

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กหญิงกาญจนา ทองอินทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงศิริกาล ด้วงทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงญาดา ศรีสุราช

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๒๙
เด็กหญิงปนิดา หลอดคำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงธาราทิพย์ มอบหมาย

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงสุพิชฌา พุทธรักษา

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่ง วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงศุภาทิพย์ นาดี

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่ง วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ไชยดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่ง วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงชุติมา สอนใจ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่ง วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่ง วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กหญิงธนัญญา ภาโสม

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่ง วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๓๗
เด็กชายเจริญสุข หลวงแพ่ง

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กชายบุญอนันต์ ไชยดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กชายพิชุฒม์ จันทะนงค์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายอนันต์ บัวลา

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงดาราพร เรืองโสม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กหญิงพิมพ์แพร โคตรอ่อน

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงยุพารัตน์ โพวันส์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายอนุชิต สีวัง

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙๓ / ๑๐๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กชายวุฒิชัย แสงจันทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กชายไชยเฉลิม อำลา

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงสุภัสสร ภูผานิล

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงปนัดดา กาหลง

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๔๙
เด็กหญิงธนภรณ์ จุกจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายสวิตต์ งอมสระคู

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงสุชาดา ปาสาเนย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๕๒
เด็กหญิงพัชรีพร สวัสดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงพิชญาภา กาลบุตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กชายนริศพันกร อ่อนนิม

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงพิมลวรรณ พิมพะวงศ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๕๖
เด็กหญิงนันทิดา บุญเจริญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๕๗
เด็กหญิงปยะวรรณ มัธยม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๕๘
เด็กหญิงบัณฑิตา คำนนท์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงเกศสุดา ด้วงเงิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงจันจิรา สุนันท์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กชายคุณานนท์ เทียมสา

๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กชายชนะพล บุญศรี

๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญยะมูล

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๖๔
เด็กชายธนพล อินพวง

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กชายนภัสกร อุ่นตา

๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กชายพงศธร ขวัญถาวร

๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กชายวชิรพงษ์ พิลา

๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๖๘
เด็กชายวีรภัทร ศรีรัตนพันธ์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กชายสุทธิชัย มณีโชติ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงกานดา อุณาภาค

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงชนกเนตร อนุพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงณิชกานต์ ทิศษา

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงธัญพร บุญพา

๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงธีรพร พลยง

๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงนันทิดา จันทรงศิลป

๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๗๖
เด็กหญิงพัชรพร ทองใส

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญสา

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงรัศมี บุญเทพ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงอินทิรา ทวีเเสง

๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙๔ / ๑๐๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงจิดาภา หมูนดี

๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทอนมาตร

๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงปยะดา จันทะแฝก

๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สร้อยมาลุน

๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กชายกิตติภัทร ตระการจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กชายทฤษฎี บุญอยู่

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กชายวรากร ช้างขำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๘๗
เด็กชายสินชัย ไชยะราช

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๘๘
เด็กชายอภิเชษฐ์ มีหิริ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงจารุวรรณ สมพิษ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงฉัตราภรณ์ กาวงค์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๙๑
เด็กหญิงนันทิตา จาริอุต

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงพุฒิพร กลินหอม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงรมิตา พวกแสน

๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีวะอุไร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๙๕
เด็กชายพิชิต กุลพา

๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๙๖
เด็กหญิงจณิชตา งามขำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงศิริกัลยา วรรณพัฒน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงฉัตราพร ทองน้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๒๙๙
เด็กชายจุราวุฒิ ช่วยนา

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายชนุดร อินพวง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายณัฐพล อินพวง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายภานุวัตร สายยาน้อย

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายฤทธิไกร ศรีวิเศษ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายวันเฉลิม ตาระทา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายศุภชัย อุตรพรม

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๐๖
นายสุรศักดิ

์

เกิดสิน
๑๒/๐๑/๒๕๑๖

กศน.อำเภอพนา บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๐๗
นายสุระชาติ มงคลเสริม

๒๑/๐๘/๒๕๑๑

กศน.อำเภอพนา บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๐๘
นายนฤเบศร คำหาร

๓๐/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพนา บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๐๙
นายศุภชัย ใกล้แก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพนา บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๑๐
นางสีบัวขาว ใจหาญ

๑๘/๐๖/๒๔๙๘

กศน.อำเภอพนา บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๑๑
นางกนิษฐา พรมทอง

๒๖/๐๗/๒๕๐๗

กศน.อำเภอพนา บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๑๒
นางโฉมศรี ผิวเงิน

๒๖/๐๒/๒๕๐๙

กศน.อำเภอพนา บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๑๓
นางวราภรณ์ บันลือ

๒๓/๑๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอพนา บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๑๔
นางสาวบุษบา มณีเขียว

๐๘/๑๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอพนา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙๕ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๓๑๕
นางสาวขวัญใจ แสนลา

๒๒/๐๖/๒๕๒๔

กศน.อำเภอพนา บูรพา  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงศิริญากร วารินทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก วัดโคกกอก  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงธันยพร มานะเพียร

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก วัดโคกกอก  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงปณชญา แก้วหลักคำ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก วัดโคกกอก  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ จำปาสาร

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก วัดโคกกอก  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงวริศรา เชือเสือ

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาผือโคกกอก วัดโคกกอก  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงณัฐวดี วันดี

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาผือโคกกอก วัดโคกกอก  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงสุดธิดา ปญญาพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาผือโคกกอก วัดโคกกอก  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กชายภัทรพล เชิดชู

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาผือโคกกอก วัดโคกกอก  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กชายพงศกร หมายสิน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายพัชรพล อินดีคำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๒๖
เด็กชายพิทวัส ทวีพันธ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กชายพรชัย คุณพูล

๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ อุ่นเมือง

๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กชายธีปกร จันทรวรรณ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายนันทพงษ์ เสวะมาตย์

๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กชายประวิช อักษรดำริ

๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กชายระพีภัทร วันทาพงษ์

๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กชายสันติ เบิกบาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กชายอนุชา หาญจิต

๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงจินตหรา โสภี

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงอริยา จันทพักตร์

๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงวรรณษา พลเยียม

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๓๘
เด็กหญิงวัชราภรณ์ นิยมสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๓๙
เด็กหญิงสุปรียา ไชยวงศ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงวิชญาพร นามแสน

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายโชคอนันท์ ขันติจิตร

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ชุมแสง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กชายกิตติพันธ์ สีชาเชตุ

๐๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายอรรธชัย บุญแดนไป

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายจิรายู โพธิ

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กชายอนุศักดิ

์

สำราญสุข
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายไกรวิชญ์ เรืองสุทธิ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายเด่นชัย โคกโพธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายนภัสกร จันทร์หอม

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙๖ / ๑๐๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายฐิติวัสส์ ทองห่อ

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กชายทัพพสาร รุ่งเรือง

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายกฤษฎา แก้ววงศ์ษา

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กชายอนันดา โกพล

๒๗/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กชายอานนท์ ทองขาว

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ โอบอ้อม

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายปวีร์ สำราญ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กชายราเชนทร์ สารสุวรรณ

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กชายธนวัตน์ ทวีรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปรือทอง

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายสมเจต อัปกาญจณ์

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายแทนคุณ สีหาบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายณัฐภัทร พิลาหลง

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กชายสิทธิพร ปลืมใจ

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กชายศิริสิน แก้วพรม

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กชายสุวรรณ ดวงโสภา

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กชายศุภกร ต้นโพธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กชายชาญยุทธ ทองวรรณ

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายวีรพงษ์ วงศ์ษา

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โพธารินทร์
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายวีระพันธ์ เนาวโชติ

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กชายสันติสุข มณเฑียร

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายธนากร เกษรบัว

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กชายจักรพงษ์ รักแจ้ง

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายทวีทรัพย์ โพธิเงิน

์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายพัชรพล ปาลา

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กชายกชกร โสภากุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๗๗
เด็กชายชิติพัทธ์ จันทร์แรม

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๗๘
เด็กชายภานุพงษ์ บุญปอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กชายนพรุจ ยังสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายขันติพงษ์ แสงสว่าง

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กชายธนกร ทิพลา

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๘๒
เด็กชายภัทร ทิพลา

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กชายอธิรวิทย์ อัจฉฤกษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายสุธี อัปกาญจน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙๗ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๓๘๕
เด็กชายไชยกร พรมสอน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๘๖
เด็กชายทินกร ทิมราช

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายวรเมธ บุญคำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๘๘
เด็กชายณัฐพล ระดาใส

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายนนทวัฒน์ ซัวเอ้

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายอนุชา นามไพร

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายรัตนศักดิ

์

ปญญาวร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๙๒
เด็กชายฐาปกรณ์ แสนสุด

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กชายพัชรพล แสนมี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายเอกอนันท์ มาพงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายธนวัฒน์ แสนโคตร

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๙๖
เด็กชายนลนภัทร ตาลไธสง

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กชายอวยชัย วยะลุน

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กชายอภิวัฒน์ ภาพิรมณ์

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายธนารัตน์ ชำนาญ

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายนวพล นามเพชร

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายธนากร วะยะลุน

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายอัษฏาวุฒิ สวยสม

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายกฤตเมษ สมานเกล้า

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายธนภัทร จิตรเจริญ

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายนวศิลป เนินสนิท

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายธีระพร สายตา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายอนุวัฒน์ ตาลไธสง

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายวรัญู มุ่งหมาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลาวิลาศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายศิรินธร ภูมามอบ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กชายพรหมลิขิต จันทร์สว่าง

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

ช่อจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กชายศตพรรษ พลเสนา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กชายรัฐภูมิ สุภาวหา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายณรงเวทย์ ไชยนิตย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๑๖
เด็กชายธรากร พลเยียม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายชัยวัตร พรมศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายเกรียงไกร เวียงสงค์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายอณุวัฒน์ รังทอง ๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙๘ / ๑๐๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายภานุวัฒน์ พรมจันทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๒๑
เด็กชายประพฤก พิมพ์หาร

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๒๒
นางสาวฤทัยรัตน์ แก่นจันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงสุพิชญา สอนพงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๒๔
เด็กหญิงมนัสพร ประสาร

๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๒๕
เด็กหญิงเนตรนภา จุกจันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา เชียงเครือ

๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๒๗
เด็กหญิงอมิตตา อามัสสา

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงพลอยปภัสน์ ผ่องใส่

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงธัญพร จันทร์สงเคราะห์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงกีรติกา ภูยอดพลอย

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๓๑
เด็กหญิงมณฑิรา อยู่คง

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กหญิงจีระภา กาเผือกงาม

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงอาทิตยา ลาเลิศ

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงณิชาดา ประเสริฐ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงนภสร พุทธรักษา

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงอนัญญา ดวงเนตร

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงศุภากร สิงห์นัน

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงรุ่งตะวัน คำนนท์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ แก่นจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงนรินทร์ กุมภิโร

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงกัลยา คงยิง

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงนิลมณี ทองแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงภัทรภร ภูบุตตะ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงฐินุชนาถ จำปา

๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงอมรทิพย์ ทองแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ชินพาส

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงณิชานันท์ ชายกระโทก

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงบุญญาพร บุญอุ้ม

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงฐิติยา จันทร์ไตย์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงสุธาสินี ทิพอุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงกันยารัตน์ เพ็ญจันทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงทิพรัตน์ จันทร์อินทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงภัทรธิดา รักแจ้ง

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงนันธิดา ทองไข

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙๙ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงกฏชกร ทองขาว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กหญิงคณิศร เมืองบาก

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงเจนจิรา ทองใส

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงตรัยพร กอนจันดา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รุ่งเรือง

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงโสรส สารีนันท์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงสุมิตา แสนพันนา

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงวนิดา ทองเกลียง

้

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงณัฐรินี พุดแดง

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงชนัญธิดา ประจัญ

๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงศิริประภา นนพละ

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๖๖
เด็กหญิงพัชราภา นามแดง

๐๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงธนพร อุดมทรัพย์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงปญญาพร หม้อทิพย์

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงพลอยพิชชา หลักทรัพย์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงเขมนิจ คำจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กหญิงญดาพร บุญมางำ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงอังคณา เชาวะนะ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงกิตติยากรณ์ ปาณะวงษา

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงภูริชญา มูลสุวรรณ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงจิรนัย จันบัญดิษฐ์

๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงภินารมณ์ สายตา

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงพชรพร โยธาทร

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ แน่นอุดร

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงอนงค์รักษ์ โพธิวัน

์

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงพรธิวา พึงหนู

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงมัตติกา โสมรักษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กหญิงลักษมี โพธิ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงชุติมา บัวงาม

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงสุจิตรา มะลิลา

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงศิวนาถ เคนอ่อน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๘๖
เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์แปงเงิน

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๘๗
เด็กหญิงปยากร โทบุดดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงสุชานันท์ สะเดาทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงมุกดา เนตรหาญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐๐ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงนันฑิตา นามนาค

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงเขมจิรา พรมโสภา

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ประพันธ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กหญิงกันยารัตน์ ดอกปาน

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงทินภัทร หาญจิต

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงปวีณา ศรีชนะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงญาณิศา วรรณปะเก

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงอัญมณี รอบโลก

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กหญิงนิตยา พระสว่าง

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงภักจีรา สุริโย

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงอรัญญา ศิริโสม

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงสุภัสสรา สายโท

๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลาเคน

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงปยะพร สุระมุล

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงกมลชนก แสงสว่าง

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงปาริตา บุญเกือ

้

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงจรัสรวี พรหมจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงบุณยานุช โยวะ

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ รักษาสัตย์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงอรวรินทร์ ทองเฟอง

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงวนิภา แซ่เติน

๋

๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงลภัสรดา รืนเริง

่

๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงพิริสา ทองวงค์

๑๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงนันทนา นามไพร

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กชายปอมปราการ ศรีสุวงค์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กชายประกาศิต กาฬเกตุ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กชายรพีภัทร บุญสิงห์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายอติวิชญ์ ทองรัง

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงฉันท์สินี ชินนะพา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงชลธิชา ชาญศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงจุฬาลักษ์ อินทร์น้อย

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงพิมพ์นิภา พระตลับ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงวิไลวรรณ ทองวรณ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กหญิงสุกัญญา ถาพร

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงสุมาลี ศรีสุวงค์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐๑ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงเสาวนีย์ ชัยแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กหญิงอุสมาพร พรมโคตร

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กหญิงนฤมล โล่ห์คำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายไกรวิทย์ คนคง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กหญิงสาวิตรี ศรีชานนท์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ตุละวงศ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กชายรชต อ้นเกตุ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงธัญย์ชนก มูลศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงชนัญชิดา บุญเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สารระราช

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กชายธนวัชร วงค์หาเทพ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กชายวัชระ นามมนตรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กชายไมตรี สุทาศิริ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายพิระภัทร สอนพงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายสิราวิชญ์ ทาทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายศักรินทร์ คนคง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงจิราวดี ยาวรัมย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงวรัญู สมสะอาด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงวัลยา มุทาพร

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กหญิงนภาภรณ์ มูลจันดา

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงนภัส ระวังยาก

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงอัมพุชินี ทาทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงเขมิกา ปฏิจิตร

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงวรพรรณ พันแดง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กชายศรายุทธ ชมภูทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายวัชรินทร์ บุษรากรณ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายนฤเบศ เหลาเคน

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กชายธรรมโชติ บุญมาก

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กชายศุภกร แก่นทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กชายพิพัฒน์ ศรีเล็ง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กชายวีรภัทร์ จันทะวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงพรพิกา เหมือนเหลา

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กหญิงวาสนา เจริญบุญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงนิสากร เจนดง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงบุษบา ดอนเปะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐๒ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงปาริชาต สว่างเนตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงนิภารัตน์ ลาภสาร

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงอรปรียา ทัศบุตร

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายธนวัฒน์ หินอ่อน

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กชายพีรพัฒน์ โคตรสขึง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กชายธิชานนท์ ปาตะศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขันยา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายกิจชนะ จันทะคุณ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กหญิงนันท์นภัส ภู่ระหงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กหญิงกาญจนา สารีนันท์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงสุภากมล แสงทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๗๑
เด็กหญิงผกามาศ ศรีหนองพอก

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กชายนวพล สว่างเนตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงอรพิน อัคราพันธ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กชายนัฐพล สว่างเนตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กชายไพรสัญฑ์ อรชร

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา แก่นสาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงชาระวง ภูประธรรม

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงสุพรรษา นิวทอง

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงมลฤดี จุกจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงรัศมี การภักดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กชายธวัลชัย แสนโท

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ผาแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กชายปฏิวัติ ลาภสาร

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กชายธีระชัย ฉลาบคำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คำจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กชายหริรักษ์ แสงอ่อน

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๘๗
เด็กชายสนธิวรรณ ทาทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กชายกิตติธัช ศรีสุวงค์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงนันท์นภัส สอนพงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงมณีวรรณ์ แสนเริง

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๙๑
เด็กหญิงสุวรรณภา นันตะวัน

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๙๒
เด็กหญิงวราภรณ์ จำปา

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุดสูง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงอพัชชา ชัยรุ่งเรือง

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐๓ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กหญิงกันติยา ปตถาลี

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ ชมภูทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กหญิงวารีรัตน์ สอนพงษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๙๘
เด็กหญิงพันทิพย์ ขันติจิตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงปยนุช คำสะใบ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายแสงเทียน นิวทอง

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายพลชนะ ราชโพธิศรี

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายวีรวัฒน์ ชารีหอม

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายไชยวัฒน์ ดำเหลือ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงษาพรม
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายพัฒนพนธ์ วงค์ที

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงเจนจิรา คำจันทร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กชายคงกระพัน ขันทวิชัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงจันทกานต์ มนเทียน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงสุพัตรา หาวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงสุทธิดา พิลาพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กหญิงใดยะดา บุญมาก

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กหญิงวิลาวรรณ ทองคำฝุย

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กหญิงณภาพร แต้มทา

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๑๔
เด็กหญิงกัญญาภัค เหล็กดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๑๕
เด็กหญิงอรยา อาษา

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงพิมธาดา ภาษาดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กหญิงฉันธนา ชารีหอม

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๑๘
เด็กหญิงวรรณภา ปาณะวงษา

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กหญิงทิพภากร ปองเพชร

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงดารารัตน์ สลักหล่าย

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กชายวรชิต นิวทอง

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อนงคาราม  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๒๒
นางสาวปาณิสา ภูติรักษ์

๒/๑๐/๒๕๔๔
กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๒๓
นางสาวเบญญาภา ลาเลิศ

๑๙/๒/๒๕๔๔
กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๒๔
นางสาวจันทร์เพ็ญ สาสีมา

๑๗/๓/๒๕๔๖
กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๒๕
นางสาวปณัฐดา โขงรัตน์

๑๙/๓/๒๕๔๔
กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๒๖
นายสาระวัน บุญลุมา

๑๓/๑๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๒๗
นางสาวสมปราถนา ดอกปาน

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๒๘
นายเนาไพ ศรีบุญ

๕/๑๐/๒๕๑๓
กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๒๙
นางสาววิไลวรรณ สายตา

๒๓/๖/๒๕๒๑
กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐๔ / ๑๐๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๖๓๐
นางวิไลวรรณ ทองแจ่ม

๓๐/๘/๒๕๒๓
กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๓๑
นางสาวธัญชนก โพธิ

๒๓/๒/๒๕๑๔
กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๓๒
นายสมพต รัตนพงษ์

๑๙/๑/๒๕๐๒
กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๓๓
นางสาวราตรี ไตรยะมาศ

๘/๑๑/๒๕๔๐
กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๓๔
นางสาวสุภาวดี ศรีสุนนท์

๑๑/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๓๕
นายคมศักดิ

์

อยู่เย็น ๗/๘/๒๕๓๔ กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๓๖
นางสาวสมพิศ เหลาเคน ๗/๒/๒๕๒๖ กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๓๗
นายบุญมี พันธะมา

๑๑/๖/๒๕๑๔
กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๓๘
นายไพทูล เผ่าผม

๑๐/๐๙/๒๕๑๒

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๓๙
นายกิตติธร บัวทุม

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๔๐
นางสาวปริศนา คุ้นเคย

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๔๑
นางสาวชวัลลักษณ์ ทวีรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๔๒
นายสมบูณ มาพงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๑๗

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๔๓
นางวาสนา มาพงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๑๗

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๔๔
นางสาวจันทนีย์ วงศ์ขัน

๐๖/๐๓/๒๕๓๕

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๔๕
นางสาวจิดาภา พลแสน

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๔๖
นายกฤตยชญ์ บ่มกลาง

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๔๗
นางมรัญญา ชัยสิทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๔๘
นางสุบัน พยัคฆทา

๒๑/๑๐/๒๕๑๖

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๔๙
นางสาวจูม มุทาพร

๑๗/๐๓/๒๕๑๖

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๕๐
นางสาวนำทิพย์ บุญหาญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๕๑
นางพิสมัย สุเพ็งคำ

๒๓/๑๐/๒๕๑๗

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๕๒
นายมานพ แก้วประพา

๑๑/๐๓/๒๕๑๘

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๕๓
นายเกรียงไกร สายเนตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๕๔
นายปริวัฒ เชือดี

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๕๕
นายพัชรพล วงค์ศาสตร์

๑๘/๕/๒๕๔๓
กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๕๖
นางสาวฐิตินันท์ นามะ

๑๐/๒/๒๕๔๒
กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๕๗
นายภาคิน สิริโสม

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๕๘
นายอินทร์ เจริญราช

๑๙/๐๓/๒๕๑๕

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๕๙
นางสาวสุรีมาศ อาธรรมระชะ

๒๔/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๖๐
นางสาวสุรีพร รักเพือน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

อจ ๔๔๖๐/๓๖๖๑
นางสุมา ชาดา

๒๐/๐๑/๒๕๒๗

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐๕ / ๑๐๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๔๖๐/๓๖๖๒
นางดลนภา บุญกระจ่าง

๐๖/๐๖/๒๕๒๕

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ศรีชมภู่  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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