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สำนักเรียน  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๒,๕๗๓ คน ขาดสอบ ๑,๐๐๓ คน คงสอบ ๑,๕๗๐ คน สอบได้ ๑,๐๖๐ คน สอบตก ๕๑๐ คน (๖๗.๕๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๐๐๑
นายสราวุธ ถาพิน

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา วัดกุดนำกิน  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๐๒
นายศตวรรษ โสดาภักดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา วัดกุดนำกิน  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๐๓
นายวาเรนทร์ อาริจิต

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา วัดกุดนำกิน  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๐๔
นายวิชชากร สายเนตร

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา วัดกุดนำกิน  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๐๕
นายโสมนัส โสมอินทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา วัดกุดนำกิน  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๐๖
นายปรมัดม์ กันยะมาสา

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาจิกพิทยาคม วัดเชือกนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงประภาพร อรบุตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาจิกพิทยาคม วัดเชือกนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายวีรวัตร์ ปสสารีย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชือก วัดเชือกนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงพรชิตา แสนสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชือก วัดเชือกนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทะวงศ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชือก วัดเชือกนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายเทพพิทักษ์ พลบุรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชือก วัดเชือกนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงกันต์กมล ศรีหาคุณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเมย วัดเชือกนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงวรกมล เพชรรุ่งเรือง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเมย วัดเชือกนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายสหพัฒ พรมเหลา

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดเชือกนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงอารียา เจริญเชาว์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดเชือกนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๑๖
นางสาวมณีรัตน์รักษ์ ไชยดี

๒๘/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๑๗
นางสาวยุพิน โทบุตร

๒๓/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๑๘
นางสาวเยาวรัตน์ ครองสุข

๐๖/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๑๙
นางสาวสุนทรีย์ ศรีสาร

๑๔/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๒๐
นายอรรถพล จันทร์ไทย

๒๘/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๒๑
นางสาวกรรณิกา วามะขันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๒๒
นางสาวสุธาดา จารุวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๒๓
นางสาวสุนทรีย์ ศรีสาร

๕๗/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๒๔
นางสาวอรพรรณ ภูษา

๒๒/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑ / ๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๐๒๕
นางสาววนิดา นาศรี

๓๐/๐๔/๒๕๓๙

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๒๖
นายสมัย โสภา

๒๘/๑๑/๒๔๗๘

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๒๗
นายสมาน สุยะทา

๒๖/๑๑/๒๔๗๙

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๒๘
นางสาวภัทราภรณ์ ศิลากลาง

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๒๙
นางสาวยุพาวรรณ พระสุรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๓๐
นางสาวสิรินยา ศรีสาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๓๑
นางสาวสุชาดา คุณพาที

๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๓๒
นางสาวสุมาลัย สมรักษ์

๐๕/๐๕/๒๕๓๙

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๓๓
นางสาวกันยา รักประเทศ

๒๑/๐๕/๒๕๓๘

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๓๔
นางสาวปรางแก้ว ภูษา

๓๐/๑๑/๒๕๓๙

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๓๕
นางสาวนิราวรรณ ระสา

๐๕/๑๐/๒๕๓๘

โรงเรียนนายมวิทยาคาร วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายจรัญ ทองสันต์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายชลณวัฒน์ อัมรา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายณัฐพล ทิวงศ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สดชืน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงปณิตา สุขบรรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงพิชญา กาละกูล

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายมาวิน ผลวาวแวว

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงกฤตยา เดชบุรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายกฤษฎากร สุขเลา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงชนิตรา อรภาพ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายธาดา สานนท์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงนวพร เนินทราย

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายพิพัตนพงษ์ โลหะสาร

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายรณฤทธิ

์

คล้ายใจตรง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายรัฐปกรณ์ อรอรรถ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงศิรินภา ปางชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงสุจิตรา พลอาษา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๕๓ เด็กชายอภินันทวัฒน์ เนินทราย
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงอริสา คณาศักดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ นีอำมาตย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายดนุสรณ์ อุดมพันธ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายธนกร โทพิลา

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายธนากร บุรีรัมย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายพรชัย ดำบรรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ วัดหนองแห่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒ / ๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงสุวนันท์ บุตรพรม

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายพงศธร แก้วบุดดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ วัดหนองแห่  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โทพิลา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงขัตติยา บุญสุภาพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายจักรกฤษ ทานะขันธ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา สมศักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงชลดา แสงศร

๒๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายธนพนธ์ พละศูนย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายธวัชชัย คมทัศนียกุล

๒๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงธีรนันท์ เทียงธรรม

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายธีระพัฒน์ นรสาร

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายนนทพัทธ์ นำภา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงนำทิพย์ ผลาอุบัติ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงบุตรสดี บุญลำ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงปภาวรินท์ ไลไธสง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงพจมาน ทานุมา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงพิชชาพร สุวรรณมุก

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงพิชญา ศรีหอมชัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายวรินทร สายวาศ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงวิชุพร มาสิงห์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายศราวุฒิ คนยืน

๑๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายสุทธนพ โกมล

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายสุรเชษฐ์ สุวรรณชัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงเจนจิรา เกือทาน

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โทพิลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายทินภัทร สารีรักษ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงภัทรวรรณ ทันจิตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๖๕๙/๐๐๘๗
นายมนตรี เชือนิล

้

๐๑/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี วัดหนองมะแซว  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายฐนิต วรรณพัฒน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี วัดหนองมะแซว  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายวัฒนพงษ์ การสร้าง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี วัดหนองมะแซว  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายพัชรพนธ์ บุญหนา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี วัดหนองมะแซว  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายนรชาติ ประนมไพร

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี วัดหนองมะแซว  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายธนวัฒน์ ประทุมทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี วัดหนองมะแซว  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายอภินันท์ สระแพงน้อย

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี วัดหนองมะแซว  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงเขมิกา เนาวพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี วัดหนองมะแซว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงศิรดา เรืองธรรม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี วัดหนองมะแซว  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงสุพัตรา ครุธคู

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี วัดหนองมะแซว  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงสุภัชษร บ่อเพ็ชร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี วัดหนองมะแซว  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงวนิสา ปานุเวช

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี วัดหนองมะแซว  

อจ ๔๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงจิดาภา สายแวว

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี วัดหนองมะแซว  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงณัฐสรณ์ สุภิวงศ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี วัดหนองมะแซว  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายศิวกร แสงสะอาด

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงเย็น วัดห้วยร่องคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายอภิวัฒน์ ทัศบุตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงเย็น วัดห้วยร่องคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายภูสิทธิ

์

กลินหอม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงเย็น วัดห้วยร่องคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงมะปราง ผสมหวัง

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนดงเย็น วัดห้วยร่องคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายณัฐพล เสนารินทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงเย็น วัดห้วยร่องคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ สังเกต

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงเย็น วัดห้วยร่องคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงเจนจิรา เทพารักษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงเย็น วัดห้วยร่องคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงฐิติมา ราบรืน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงเย็น วัดห้วยร่องคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงนันทการ แสงศิริ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงเย็น วัดห้วยร่องคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงวิธิดา บุญทะสอน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงเย็น วัดห้วยร่องคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๑๑
เด็กชายพงศพัฒน์ ใจทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อนาดี วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๑๒
เด็กชายอภิวรรธน์ พรเพชร

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อนาดี วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายปฎิภาณ จันทรภูมี

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อนาดี วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๑๔
เด็กชายนราธร ศรีวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อนาดี วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๑๕
เด็กชายธนิตา มังจันทึก

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อนาดี วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงปาริฉัตร สีลาย

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อนาดี วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๑๗
นางสาวศิริพร คำจัทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๑๘
นางสาวทัพทิมสยาม ปองเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๑๙
นางสาวกมลรัตน์ มุทาพร

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๒๐
นางสาวสุชาดา ทองชัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ทองเบ้า

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงญาณิศา เจริญบุญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วรศาสตร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๒๔
นางสาวจิราพร พรมทา

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงกาญจนา ปาตะสี

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงพรทิพย์ มณีสาย

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๒๗
นางสาวเจนจิรา นิวทอง

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๒๘
นางสาววรัญญา ทองเบ้า

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๒๙
นางสาวมุทิตา หาดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธารินทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงอินทิรา จำนง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงอรจิรา กานุสินธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๓๓
นายพิรัตน์ ยอดแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๐๖
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา วัดเทพมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๓๔
นายสมพรชัย วันทาลี

๐๘/๐๑/๒๕๑๖
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา วัดเทพมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงปนัดดา สุขสะบาย

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 วัดดอนหวาย  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงกาญจนา เสนิทัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 วัดดอนหวาย  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงทิพวรรณ ปลืมจิตร

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 วัดดอนหวาย  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงบุษราคัม ผ่องแผ้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 วัดดอนหวาย  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ทัศบุตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 วัดดอนหวาย  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ชิณพัฒน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 วัดดอนหวาย  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายศุภชัย สาสงวน

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 วัดดอนหวาย  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงสิริรัตน์ โสภาบุญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 วัดดอนหวาย  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงอัจฉรา ทานะขันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 วัดดอนหวาย  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๔๔ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
สายเสมา

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 วัดดอนหวาย  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๔๕
นายจำรัส หลักทรัพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 วัดดอนหวาย  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๔๖
นางสาวใบม่อน โสระเวช

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 วัดดอนหวาย  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๔๗
นายอัครอินท์ นามบุดดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 วัดดอนหวาย  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงชุตินันท์ นามเมือง

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 วัดดอนหวาย  

อจ ๔๖๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายนิพนธ์ ทวีเดช

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายธนพนธ์ วงศ์จันทา

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายคุณัชญ์ วุฒิยา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายชวินบุตร คำสา

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายวิทวัส บุญทศ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงเจนนิตา โลหะสาร

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๕๕
นายประมวล เจริญรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๐๑
โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๕๖
นางพรรณกร หมืนแสน

่

๒๕/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงทิพย์ประภา ลาศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงพรนภา สารคณา

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงพิชญาภา มิงขวัญ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงวริศรา โพธิศรีแก้ว

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงวาสนา สอนพงษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงสิริวรรณ์ ละม่อม

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ มุทาพร

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สารราษฎร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายธนพงษ์ ช้างคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงพรรณิภา แสนคูณ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ทองใบ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายวรเชษฐ์ บุญหาญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ สีทน

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงสุภาพร บุบผา

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงสุภาวดี วันทวี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงเครือฟา ดีอาสนา

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงเนตรนภา โสมรักษ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายธีรภัทร มิงขวัญ

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายบวรพจน์ ปองเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายปราโมทย์ ขันติจิตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายพงษ์เพชร ไชยโท

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงพรพิมล ไชยวงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๗๙ เด็กหญิงพัทธ์ฐิราภรณ์
คูณธรรม

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายพิชชากร กาบุตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายพิษณุ นามบุดดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายภูมินทร์ หมายสิน

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงลดาวัลย์ แก้วการ

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๘๔
นายวุฒิชัย ไชโยธา

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๘๕
นางสาวพิไลวรรณ มุทาพร

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๘๖
นางสาวรจนา ลาภสาร

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๘๗
นางสาวรัตติกาล สิงห์เขียว

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๘๘
นางสาวรัตนา แสนเลิง

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๘๙
นางสาวลดาวัลย์ แก้วการ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๙๐
นายวิทวัฒน์ วงษ์คำตา

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงวิภาวดี มณีสาย

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๙๒
นางสาวสุจิตรา โสภี

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๙๓
นางสาวสุดารัตน์ สีคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๙๔
นายอภิวัฒน์ ประสมสุข

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๙๕
นางสาวอรัญญา บุตรสีทา

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๙๖
นายธีรวัฒน์ ทองวร

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๙๗
นางสาวนริศรา แสงรุ่ง

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๙๘
นางสาวศิริลักษณ์ โชคศิริกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๖๕๙/๐๑๙๙
นายศุภชัย สารทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สายสว่าง

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน วัดเทพมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงกุลณัฐ ผลสิน

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน วัดเทพมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดลดิลก

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน วัดเทพมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงภูษณิศา บุญรุ่ง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน วัดเทพมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงอินทิรา สิงห์ธุระ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน วัดเทพมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายปริญญา สินทรัพย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน วัดเทพมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายพงศกร อรสิน

๒๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงรุ่งฤดี บุญศีลาศ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงวรัญญา พานอูล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายศุภกฤษณ์ ปองพันธ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงสุภาวีย์ นามโท

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทะคำสอน

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ นพคุณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงทิวา พิมเสน

๓๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายธนวิชญ์ แก้วอุดร

๒๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๑๕
เด็กชายนฤทธิ

์

แผ่นทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายบุญชู น้อยหอม

๒๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายมนตรี อ่อนชาติ

๑๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงมัลลิกา เหมือนเต็ม

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายมาโนช อ่อนชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายสมชาย ชุมพูแสน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายสิทธิชัย ประถมนาม

๒๔/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีสุวงษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายกฤษฎา วันทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายภราดร แสงกระจ่าง

๑๖/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๒๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญมี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงจินตนา เครือดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายอริยะมงคล คำเสน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายพีรภัทร ทัศบุตร

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงวรนุช หงษ์แสน

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงศิริยาพร เนตรตะเคน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายแทนไทย บุญสะอาด

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายกันตินันท์ สารเสนาะ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงนันทิดา กัญญมาสา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายปรัชญา สอดส่อง

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗ / ๓๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงรุจิลาภา เผ่าสีหา

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายอนุชา มานะเสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ นาหอมจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายโชคชัย บุญภิรมย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๖๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงกชกร ไชยนอก

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายธีรภัทร์ สุจารี

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงนันธิดา มังคลาวัน

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงบุตสยา บุตธิจักร

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงปยาภรณ์ พิกุล

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงวรรณวิศา สายหล้า

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงวรรณวิสา หนูพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายวิทธวัช จันทร์อิน

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงศุภาพร หอมจำปา

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงสุดาวรรณ กิงสกุล

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงสุนิษา ยาตรา

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงอนัญญา มณีเลิศ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงอาทิติยา ขันอาษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๕๒ นางสาวกัญญาลักษณ์
พรมสิงห์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๕๓
นางสาวกาญจนา ผางทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๕๔
นางสาวจรีรัตน์ สอนบุตร

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงชลธิชา สายสมุทร

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๕๖
นายชิณวัฒน์ ธงวิชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๕๗
นางสาวตรีรัตน์ ขันพรม

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๕๘
นางสาวนันธิดา ห่อดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๕๙
นายบดินทร์ ผิวเหลือง

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๖๐
นางสาวผณินทรา ดอกพุฒ

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๖๑
นางสาวฟารีดา บาเร็ม

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๖๒
นางสาวมณฑิตา บัวศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๖๓
นางสาววนิดา แสนสิงห์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๖๔
นางสาววัชรินธรน์ สีสด

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๖๕
นางสาววารีรัตน์ อรุณพงษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๖๖
นางสาววิชุดา สอนจันทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๖๗
นางสาววิไลวรรณ จันทะนาม

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๖๘
นายศราวุฒิ จันดาวัลย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๖๙
นางสาวศศิธร สอนจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘ / ๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๒๗๐
นางสาวอภิฤดี มณีศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๗๑
นางสาวอลิศา หอมนาน

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๗๒
นางสาวอารียา ผลาวงค์

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๗๓
นางสาวเพชร อรัญแล

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๗๔
นางสาวกนกวรรณ ศรีลาศักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๗๕
นายจุลจิตร พิมพ์ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๗๖
นางสาวจุฬาลักษณ์ เจ้าทรัพย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๗๗
นางสาวชนันญา เนตรแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๗๘
นางสาวญาณี ชานนท์

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๗๙
นางสาวญาโนทัย พละพิทักษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๘๐
นายฐิติพันธุ์ เกตุแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๘๑
นางสาวณัฐศิมา พลเลิศ

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๘๒
นางสาวธัญพร สีคำ

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๘๓
นางสาวนิจินันท์ ด้วงเงิน

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๘๔
นางสาวปรียาภรณ์ อุดมมา

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๘๕
นางสาวปชมาพร โสวันนา

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๘๖
นายปยบุตร พิมพรัตน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๘๗
นางสาวปยพร แพนดร

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๘๘
นางสาวผุสดี แก้วมณี

๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๘๙
นางสาวพรรณพร ฤทธิจีน

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๙๐
นางสาวพรรณวิภา แก้วเกิด

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๙๑
นายภัทรดล อยู่สุข

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๙๒
นางสาวมิรันตี ไชยดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๙๓
นางสาวยุพาวรรณ สอนบุตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๙๔
นางสาวลักษิกา สืบปญญา

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๙๕
นางสาววชิรญาณ์ น้อยแสง

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๙๖
นางสาววิริญญา จันทนนท์

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๙๗
นายวุฒินันท์ ทาเทพ

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๙๘
นายศรพิชัย อุทุมเพ็ญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๒๙๙
นางสาวศรัญญ่า วังทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๐๐
นางสาวสิวะภรณ์ จันทนาม

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๐๑
นางสาวสุกัญญา พิกุลศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๐๒
นางสาวสุดาภา ผ่านเมือง

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๐๓
นางสาวสุดารัตน์ สุขสิงห์

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๐๔
นางสาวสุปราณี แรกเลียง

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙ / ๓๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๓๐๕
นางสาวสุพัตรา สีลับสี

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๐๖
นางสาวสุมาลี แนบกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๐๗
นางสาวหนูมณี ชมพันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๐๘
นางสาวอภัสรา อามาตย์พล

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๐๙
นายอภิชิต กลินหวาน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๑๐
นายอภิสิทธิ

์

ทิพราช
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๑๑
นางสาวอัมรินทร์ เคนคูณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๑๒
นางสาวไพลิน งามสาย

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๑๓
นางสาวกัณทิมา อินสิทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๑๔
นายชายเพชร แก้วหมืน

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๑๕
นางสาวทัศวรรณ แสนโท

๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๑๖
นางสาวธิดาดาว สุดใจ

๑๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๑๗
นางสาวพรนภา สอนนาค

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๑๘
นางสาวพรวิไล ล้อมพรม

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๑๙
นางสาวพาสุรวดี วรรณทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๒๐
นางสาวยุพิน แพงศรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๒๑
นายวัชรพล สาสี

๓๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๒๒
นางสาวศรสวรรค์ ส่องแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๒๓
นายศุภชัย ทัศนารัก

๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๒๔
นางสาวสุนิตา คันทรุขา

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๒๕
นายอธิวัฒน์ เกษทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๒๖
นางสาวสมคิด อินลี

๐๙/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านคำน้อย วัดจันทรังษี  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขสัตย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำน้อย วัดจันทรังษี  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๒๘
นางนงราม วิชัยดิษฐ์

๒๓/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา วัดจันทรังษี  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายกฤษฎา สีดาเสถียร

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา วัดจันทรังษี  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายทักษิณ ศีลาเกษ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา วัดจันทรังษี  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๓๑
นางพิสมัย แก่นสาร์

๑๗/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านลือนาคำ วัดจันทรังษี  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงจิตรอาภรณ์ ไชยสุวรรณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
วัดจันทรังษี  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายธนธรรม ผิวบาง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

วัดจันทรังษี  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงธนภรณ์ สันทัด

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

วัดจันทรังษี  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงวิลาวรรณ สายตา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดเชตวนาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงกนต์รพี ทองทัพ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดดอนดู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงธิติมา นนพละ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดดอนดู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อัปกาญจน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดดอนดู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายวัฒนา หงษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดดอนดู่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐ / ๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายอำนาจ วามะขันธ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดดอนดู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายศราวุฒิ ขุนพาพิช

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงกฤติยา ทามาตร

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงจิตฐิพร ศรีไชย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วรรณโสภา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงชนิตสิรี คนรู้

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงชนิสรา คนรู้

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงชุติมา สมคะเนย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงณิชกานต์ ยาตรา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงทิฆัมพร ตระทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายบวรรัตน์ โยงรัมย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงปวีณา กลางกาญจน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงพิยดา พิมเสน

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงศรันยพร ปนทะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงสิรินดา เชิดฉันท์

๒๖/๑๒/๒๕๕๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงอารียา บูชาพันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองแดง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายกฤษฎา กุมแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงฉัตรชนก ทองเถาว์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๕๙
เด็กชายพัชรพล สาระสี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายพิสิทธิ

์

สุพรรณ
๒๕/๐๓/๒๕๕๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายพีรพงษ์ ยอดเสน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงรัตนา ต้นโพธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๖๓
เด็กชายราเชนท์ แว่นแคว้น

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายวชิรวิชญ์ ทองแจ่ม

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายวิศิน อ่อนอัฐ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงสุภาวดี เจือบุญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงอริสรา พรมลาย

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายเด่นชัย กลางบุญเรือง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงสุภาวดี อินพวง

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายคฑาวุฒิ รูปแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงพรพิมล จันแรม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงศิวาภรณ์ ยอดหอ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงศุภาภรณ์ บำเพ็ญ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงสุวรรณี โอบอ้อม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๑ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายอนุวัฒน์ รูปแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายอภิลักษณ์ อรศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงปานไพลิน อรรคนันท์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายพงศกร เปการี

๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายอัครเดช ทุมสิงห์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายคมกฤต ก้อนคำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงจิรารัตน์ กิลันทม

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายพิชัยยุทธ แก้วพรม

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายภัทรดนัย จันทร์ดี

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายณัฎฐพล หงษ์ทองแต่ง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายดนัย ตระการจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายนันธกร ทองห่อ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๘๗
เด็กชายราเชน พิมพารัตน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายศุภกร นันตะวัน

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศิริบูรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงสุทธิดา พูลภาพ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายอภินันท์ พรหมจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๙๒ เด็กชายเกียรติตระกูล
สุตาสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงกัลนิกา พร้อมทรัพย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงจินตนา หงษ์คำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงชนัญธิดา บุญเมือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายชาติน ลี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายชุติวัต ทำนุ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงณัฐริกา ศรีด้วง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงณัลฐิญา สิงหา

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงดารารัตน์ พิศิลป

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงนฤมล สิงหา

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายนันทนา โล่ห์ชัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงนิชา ทองห่อ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงปริณาห์ แก้วคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงพรกนก จิตรีเนือง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงวนิดา ฤาชัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงสไบทิพย์ สาระดำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงอภิชญา ศรีแลง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงอินทิรา กู่โบราณ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๒ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงกันยานี กาเผือก

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงจินตนา สุดเต้

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงชมพูนุท หาดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงธิดาพร ศรีดาจันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๑๔
เด็กชายธีระ สายสวาท

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๑๕ เด็กหญิงประกายเพชร
ทองห่อ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายพงษ์เพชร เพลินจิตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงพนาวรรณ สังฆะวัต

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายสุธี ทัดหล่อ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงสุวนันท์ จันทร์หอม

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายกันตวิชญ์ ศรีจันทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงฐานิกา กาเผือก

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายณรัตน์ ปองจันหรีด

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมานนท์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายดำรงศักดิ

์

ศรีวะจูม
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๒๕
เด็กชายธนกฤต เรือนไข่

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายปรัชญา แก้วกำไร

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายสุรชน บุญมูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายสุริยา หาญชัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายกิตติพัฒน์ คำลอย

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายทิฆัมพร ทองเบ้า

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายนันทพงศ์ ปฐมาตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายบรรณรัตน์ นามทะไชย

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๓๓
เด็กชายปยวัตน์ วันสา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงพัชราพร อินลี

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายวีระภาพ นันทะพันธ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายอนุวัฒน์ วะยะลุน

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายเสฏฐวุฒิ แก้วศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงญาณวิภา ทวีพันธ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองแล้ง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงณัฐพร สุวรรณกูล

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายธัชกร อุไรพันธ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงปามชุรี ฟองนนที

๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายภูริทัศน์ บรรลือ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายวุฒิชัย ต้นโพธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๓ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงสุภาวิดา แสนเริง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงอรอุมา สุวรรณกูล

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงอัญชลีกร ต้นโพธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงเกวรินทร์ ชินนะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทร์ดวงศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๕๐
นายพิพัฒน์ ลูกบัว

๐๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
วัดไชยาติการาม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๕๑
นายมินธดา บรรเทิงพงษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
วัดไชยาติการาม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงศรุตา คำภา

๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
วัดไชยาติการาม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงอารยา คำภา

๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
วัดไชยาติการาม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายนัฐวุฒิ ชาวดร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด วัดศรีสุนทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายศิลปะ เผ่าผม

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด วัดศรีสุนทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ สาโสม

๐๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด วัดศรีสุนทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายวิทวัตร สาระดำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง วัดศรีสุนทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงธัญชนัช สุดา

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง วัดศรีสุนทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงฉันทิยา กุมภิโร

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง วัดศรีสุนทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายอาทิตย์ ภักดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี วัดอัมพร  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๖๑
เด็กชายอลงกต พงษ์สถิตย์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี วัดอัมพร  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงชลดา แสงสูรย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี วัดอัมพร  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงยุพิน ภักดี

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี วัดอัมพร  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ขันช่วย

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี วัดอัมพร  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงฐิตะววรรณ จำลองกุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก   

อจ ๔๖๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา บือทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก   

อจ ๔๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงรุ่งทิวา โสวันนา

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก   

อจ ๔๖๕๙/๐๔๖๘
นางสาววรินทร์ทิพย์ บุญรอด

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก   

อจ ๔๖๕๙/๐๔๖๙
นางสาวรัตนมาลา บำเพ็ญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก   

อจ ๔๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงอิศริยา บุญรอด

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก   

อจ ๔๖๕๙/๐๔๗๑
นางสาวจิตรี มุทาพร

๑๖/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก   

อจ ๔๖๕๙/๐๔๗๒
นางทัศนีลักษณ์ หงษ์คำ

๐๙/๐๘/๒๕๐๕
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก   

อจ ๔๖๕๙/๐๔๗๓
นางสาวประภาพร ขันบุ

๒๓/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก   

อจ ๔๖๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงมาติกา ชืนสุวรรณ

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงภิลัยลักษณ์ หาระสาย

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจานลาน วัดทุ่งสว่าง  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงวรรณภา หาเนาสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดทุ่งสว่าง  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงนงลักษณ์ เทียมทัศน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)

วัดทุ่งสว่าง  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายจิรายุ อุทิตสาร

๒๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

วัดบูรพา  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงสุกัญญา ธูปเศษ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๔ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงพีระดา ดาลาด

๑๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

วัดบูรพา  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงกรรณิกา นาเมืองรักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

วัดบูรพา  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงวันดี บัตรพันชนะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

วัดบูรพา  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงวนิดา วิหคไพรวัลย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

วัดบูรพา  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงอุบลวรรณ แสนชัย

๒๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

วัดบูรพา  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงพรนภัส อ่อนหวาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) วัดมิคคาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงณิชนันทน์ ทรัพย์เฉลิม

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) วัดมิคคาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงธนพร สาระรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) วัดมิคคาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงอันธิกา ท้าวบุตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาศึกษา วัดมิคคาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๘๙
นางสาวอรพรรณ จันทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ วัดมิคคาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๙๐
นางสาวอัญชิษฐา บุญอุด

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ วัดมิคคาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๙๑
นางสาวสุภลักษ์ โสรส

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ วัดมิคคาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๙๒
นางสาวณัฐพร บุญอุด

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ วัดมิคคาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๙๓
นายยุทธการ ยังคำพบุตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ วัดมิคคาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๙๔
นางสาวปยนันท์ เคนท้าว

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ วัดมิคคาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๙๕
นางสาวพุชรี ขุนศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ วัดมิคคาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๙๖
นางสาวณิชกานต์ บาลสันเทียะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ วัดมิคคาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๙๗
นายธีรภัทธ์ โอภาษ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ วัดมิคคาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๙๘
นางสาวสิริรัตน์ ยะราช

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ วัดมิคคาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๔๙๙
นางสาวฉัตรสุดา ใหม่ปราม

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ วัดมิคคาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายพิชิต เอือวงค์

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาศึกษา วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายชัยภัทร มูลพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาศึกษา วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงนครินทร์ สีหาขันธ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาศึกษา วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ พันธุมา

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาศึกษา วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงนวลพร จันมี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาศึกษา วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงวิมลทิพย์ ราชชมภู

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาศึกษา วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงสุกัญญา อยู่สุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาศึกษา วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงอินธิลา ทองวิเศษ

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาศึกษา วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงรุ่งนภา เพิมผล

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาศึกษา วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายพงษ์พัฒน์ พรมพิทักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาศึกษา วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายกิตติพงษ์ พจน์ชนะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาศึกษา วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงบุษรารัตน์ พันธุมา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาศึกษา วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายชัยวัฒน์ กาญจนารี

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายพันเลิศ มูลพันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายอนุสรณ์ หลักคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๕ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงโชติมณี ไพยกาล

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๑๖
นางสาวภารตี เปรมทา

๐๓/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายมีชัยยศ สุดาชม

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายอนุชิต เอือวงษ์

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงขวัญฤดี อุดมพันธ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ สุดตา

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงวงเดือน สุยะรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงขนิษฐา สังขะพันธ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายขวัญชัย ขัตติวงษ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายชวรินทร์ ทองเหลือง

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายรัชพล สอรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญนูน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายวีระชัย รัตนะศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายศราวุฒิ มูลพันธ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายอนัน แก้วกล้า

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงจิราภา พรมกสิกร

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงชลิตา บุญช่วย

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงนิภาพร พรมพิทักษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงแพรวา ปราสาร

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงวรรณภา รัตนะศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายปธานิน สมศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายสืบศักดิ

์

แสงฉาย
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายพงษ์สวัสดิ

์

หีบแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๓๘
เด็กชายอานันท์ ภิรมย์รักษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงสุนันทา จำเนียร

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายชนิสร สุทธิเมฆ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายทรงศักดิ

์

พิมพาเพียร
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กชายประทีป อาจอุดม

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ วังแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงวรรณิภา สังขะพันธ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงเพชรประภา คชพรม

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงศศิธร ทองวิเศษ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงทิพวรรณ อำลา

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงรุ่งนภา สุขนิลทา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงธัญรดา บุญสอน

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๖ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงอัจฉรา จำชาติ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายญาณธร จินชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางช้า วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายพรชัย บุญธิมา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางช้า วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายวัชรากร บุญธิมา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางช้า วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายศักดิดา

์

คุณาสิทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางช้า วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงตมิสา วรรณกาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางช้า วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงณ้ฐทิกานต์ อู่ทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางช้า วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายธีระพงษ์ ทองสังวรณ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายธนากร จ้นทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายยศภัทร เดชผล

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายนิริฬ มังมี

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายนรินทร์ มังมี

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายสุริยนต์ มังมี

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายธนาวุฒิ บุญธิมา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายธนเนส บุญเสริฐ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงชลธิชา สาสุด

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงณัฎฐธิดา วรรณวิโรจน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงสิริมา ปาตะบุตร

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงโชติกา ดวงแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงวิลาสินี วิเชียรรักษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงอนัญญา ไกยชาติ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงอุไรพร นระมาตย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายระพีพัฒน์ บุญล้น

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิงโคกเจริญ

้

วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายวสันต์ สินอ้วน

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิงโคกเจริญ

้

วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายธนทัศน์ ธะณะศิลป

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิงโคกเจริญ

้

วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงวรกานต์ มะนาตย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิงโคกเจริญ

้

วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ อินทร์พวง

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิงโคกเจริญ

้

วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงสุธินันท์ คูพิพรม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิงโคกเจริญ

้

วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายเกริกพล ทวีบุตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงกุลโชติกา สุภาวงศ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายครรชิตพล ผ่องจิต

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กชายฐิติวัฒน์ สุวะมาตย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายณัฐชนนท์ เลิศสำรวยพันธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๘๓
เด็กชายธนการณ์ นิลสว่าง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายธรรมรักษ์ แก้วหลวง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๗ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กชายพลพล ไชยราช

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กชายพีรภัทร์ มารัตน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายวรวุฒิ คงชัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงชนกพร ศุภสารสาทร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงนงนภัส เลิศสำรวยพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงศุจินธรา ผลสิน

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายเวชการ เวชกามา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงอริสรา น้อยพรม

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงเจตรินทร์ วะสุกัน

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงพรสุดา มารัตน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงณัจพล วงศ์ก่อ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วันดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงปราลิฉัตร บุญชิด

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายธราเทพ เย็นใจ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายภานุวิชญ์ คำบุญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายธิติวุฒิ พลดงนอก

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายพีระวิชญ์ ใจกล้า

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายชนพัฒน์ ชาวตระการ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายพัชรพงษ์ แก้วหลวง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายณัฐพล คำบุญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายพีรพุฒ พลชนะ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายชัยวัฒน์ บุญธิมา

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายอภิรักษ์ เรืองบุญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายเอกภูมิ ขุมทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายภูตะวัน แสงแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายจิรวัฒน์ กันหาเขียว

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายเขมทัต ปฏิโชติ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๑๒
เด็กชายสรวิชญ์ สะสาง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายวชิรศักดิ

์

แซ่เตียว
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ศรีสันต์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงชนกนันท์ กุลสุวรรณ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงมนธนภรณ์ สอใบ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงศิรประภา ปารดิษฐ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงอภัสรา บุญชนก

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงณัฐชา อรุณสวัสดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๘ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงภัทรวดี สานุทัศน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงมินตรา นิติสวน

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงเจนจิรา แสวงรัมย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงสุวนันท์ สมหมาย

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๒๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ พุทธช่วย

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงวราภรณ์ สายสว่าง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงกมลมาศ ไข่แก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงธัญญา ศาลาสุข

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงบุษราคัม คำอาจ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงศิริวิลัย อาบุญงาม

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญทำนุก

๐๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายพีรภัทร ทุ่นทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงภัคจิรา ปาหวาย

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายภูบดินทร์ อยู่สุข

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายเอกพล บุตรจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงโสรญา มานุพันธ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงกาญจนา บุญไชย

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ หม้อแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงชัญญานิษฐ์ ไกยสิทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๓๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ สุระสาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองพรม

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๔๑
เด็กชายวัชรพล ศรีสุวรรณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงสิริวรรณ ผุยมูล

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงอัจฉริยา ไชยพจน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงกนกวรรณ สานุทัศน์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๔๕
เด็กชายวรพงค์ โคระชาติ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงสรัลพร สุระสาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงอัจฉริยา พลธรรม

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงกมลฉัตร ออมทรัพย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงวชิราภรณ์ เสาสิมมา

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงกติกา บุญเรือง

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายกรวิทย์ ศรีคุณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงจุฑามาศ สุระสาย

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ พละศักดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงธาราทิพย์ ศรีเทพ

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๙ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงพิมนภา สอนสุข

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงภัทรา ลองจำนงค์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายรณกฤต ถำหิน

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ กาญจนสาร

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายอัครพล ดอกคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สว่างแสง

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงพรชิตา นิมมา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายศิริศักดิ

์

หวังสิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายกฤษฎา กุลวงศ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงธีรารัตน์ การบรรจง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายนันทวุฒิ ยานุพรม

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงศิรินทิพย์ มานะพิมพ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายอนุวัฒน์ วงค์ก่อ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายอรุณ ใจใส

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายกมล สุนันทิพย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายธนดล ทิพเหลือง

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๗๑
เด็กชายธราธร พืนผา

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายนภากร วิชาชาติ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายประสิทธิ

์

วงค์จันทา
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๗๔
นางสาวเจนจิรา ประจิมนอก

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายนพเก้า พลเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงนริศรา ขำคมกูล

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายวรวิทย์ ดอกบัว

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๗๘
นายนันธวัช อ่อนศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๗๙
นายสุทธิพงศ์ มุมภายสงฆ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๘๐
นายหนึงเดียว

่

ว่องไว

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๘๑
นายธีรภาพ เพ็งสุก

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๘๒
นายสุรวุฒิ อินทร์ขาว

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๘๓
นางสาวเนตรนภา นนทะภา

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายคมกฤษ วงแก่น

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายพีรพล กุลวงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงภัทรมล โนริรัตน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายสุริยา มวยเก่ง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายเขตณรงค์ วงศ์กัลยา

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายโชคดี กุลวงศ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๐ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายโภไคย บัวเผือน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๙๑
นางสาวพิกุลแก้ว กุลจินดร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายจีรศักดิ

์

ผิวหอม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดม  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงกัลญา อาจเสนา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดม  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงนงนุช พระสุมี

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดม  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงวราภรณ์ สมคะเน

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดม  

อจ ๔๖๕๙/๐๖๙๖
นางอรทัย สมบูรณ์

๐๙/๐๔/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

วัดหนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายอานนท์ สุพรรณ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

วัดหนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงกรรทิมา วัดแพนลำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

วัดหนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๖๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงวรรณวิภา ดุสมศักดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

วัดหนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงสุกัญญา จันทาศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

วัดหนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ สกุลทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

วัดหนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงทิฆัมพร บุญมานันท์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงอภิญญา อุณาภาค

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงลัคณารัตน์ สมน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงธิดาพร ทิพอุต

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงดวงฤษา ดงใหญ่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงชลธิชา ปริญโญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงกุลิสรา วุฒสันเทียะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงพรภิรมย์ คงถาวร

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายศิรศักดิ

์

ไกยนารถ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงนัฐมล แจ่มใส

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงณัฐธิญา สายเนตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงพรรณภัทร บุตรัตน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ นราไชย

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงหฤทัย สุดไชยา

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายบัณฑิต บุศดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงพรษา หลักชัย

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงศศิภา โยริพันธ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงอารียา ศริริเวช

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงณัฐธิดา บุปผาชาติ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงสุชาดา หลักชัย

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา นิยมกล้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เจริญรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงประภาทิพย์ บุตรัตน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๑ / ๓๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงลักขรินี นันทไชย

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงภาวนา เจริญรัตน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงอนิศรา กะตะจิตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงนันธิพร ลุนจำพรรค

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงพัฒธิตา กงทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายอัครพล กุลาหลัก

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงมลิวัลย์ เพียจุล

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายพีระภัทร นิยมกล้า

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงพรรพษา วิเชียรเพลิด

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายจิตกร รัตนะศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงพัชราภา ถูระบุตร

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงกิตติมา มหิศยา

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายชวัลวิทย์ ต้นโพธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ จูมดอก

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายธีระพล ต้นโพธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายนิทินันท์ วงศ์พิจิตร

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงปาณิสรา แก้วการ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายกิติศักดิ

์

พรมรักษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงปลายฝน อุดไชยา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงพรนิภา จันดาวงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงนราภัทร วิไลศักดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงอลิสา ต่อซอน

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายธนภัทร โสดาจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงดารารัตน์ นุกาศรัมย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายอัศวิน คำภูบาล

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงสุชาดา มุ่งหมาย

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงวนัญชยา วิสัยบูลย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงพิมนรัตน์ แสนโคตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงฟาใส เมฆฉาย

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายธีรเทศ ปญญาสาย

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายวโรดม ปตถาพันธ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงจีรภา แก้วโยธา

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงจิราพร สาบุ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงวนัญชญา ทิพอุต

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงวรัญญา ปตถาพันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๒ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงปรียานุช ศรีสมบัติ

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดอินทราราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๖๑
เด็กชายวีระวัฒน์ ไชยรัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงงามเนตร เมฆวัน

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายจักรพรรดิ มาระแสง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายจุลจักร ตุ้มทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายธราดล สงสาร

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายวุฒิพงษ์ สิงหา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงสุธาวัลย์ สุติบุตร

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงสุภาวดี ว่องไว

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงอรดี หายโศก

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายอัคราพล พุ่มเจริญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงอาริชา คูณมา

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร ขันธุปทม์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ว่องไว

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงจีรวรรณ โยคณิตย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายธีรภัทร สุขขา

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

ธยาธรรม
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

วามะลุน
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายเด่นดนัย เชิญนิยม

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงชลิดา บุญอารีย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงภัทราพร พัฒนะราช

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กชายศิรวิทย์ สายสุด

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๘๒
นายภานุเดช วังทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๘๓
นางสาวจิราพัชร อระบุตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๘๔
นางสาวสุพัตรา วงค์ก่อ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๘๕
นางสาวญาณิศา ชัยน้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายชินวัฒน์ วิสุทธยา

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงรุ่งฟา ทราธร

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงอรญา มลสิน

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงสุนทรี มีแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงชนาภา ท้าวสุวรรณ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงวรัญญา ปรากฏ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงลลิตา มลสิน

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงภัทราวดี ทองวรรณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงวรัญญา เถาว์ดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๓ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงจันทร์ทิมา แสนหมืน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงจิตกมล ปานภูมิ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงมาริษา มะโนรัตน์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงวรรณา เนตรหาญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงธัญสุดา สุภาศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงธิญาดา เครืองหอม

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงรุ่งทิวา บุตรจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงสิรินุช เครืองหอม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายพลกฤต บุญแสน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

บู่แก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงสิริยากร ช้างขาว

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงรัฐวดี สารรัตน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เวชพันธ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ กลัดกันแสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงนราวดี สมควร

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงพิรญาณ์ คณาจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงศิโรรัตน์ โคมทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงสุจิตตรา ลีลาน้อย

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงจณิสตา รุณชิต

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ วัดโนนค้อน้อย  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงชลธิชา สัจจะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนค้อ วัดโนนค้อน้อย  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายวรเชษฐ์ ทิพเนตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนค้อ วัดโนนค้อน้อย  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงสุวนันท์ ทองวรรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนค้อ วัดโนนค้อน้อย  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายอธิป สีลาลัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนค้อ วัดโนนค้อน้อย  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายณัฐชนน โล่งกระโทก

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายปภังกร มิลภา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายปริวรรต พระเวียงคำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงรัตนพร ศรีแย้ม

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงวริศรา ทานะขันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงหทัยชนก หวังผล

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

กันยะชาติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงชนกชนม์ บูชาพันธ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงชนาภา อุรารักษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงชลกร ยงยิง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายธณัฐ วิเชียรดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายธนภพ หมืนกุด

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๔ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายธีรนันท์ แก่นจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายศิริศักดิ

์

โพธิศรี

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายศุภกร ระติเดช

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๓๓
แม่ชีอรทัย

เผ่าวัฒนวราภรณ์ ๑๗/๐๖/๒๕๐๑

วัดบ้านเก่าบ่อ วัดบ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๓๔
แม่ชีอุไรวรรณ การสร้าง

๑๐/๐๕/๒๔๙๗

วัดบ้านเก่าบ่อ วัดบ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๓๕
แม่ชีมัณฑนา สังคมศิลป

๐๓/๐๒/๒๕๒๐
วัดบ้านเก่าบ่อ วัดบ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงกนกนิภา จันดาวรรณ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงปวีณา ชมจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์ดาวรรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงเกสรา พลศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงภัศรา วามะลุน

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๔๑
เด็กชายวัชรพงษ์ ทุมมาตร

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงช่อทิพย์ ฮงทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ มีสัตย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายก้องเกียรติ กว้างขวาง

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงจิรนาถ ถนอมชาติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๔๖
เด็กชายจิรายุ ถนอมชาติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สายสุด

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายชัยวัฒน์ ศิริคุณ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายณัฐพล สุปตติ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงธนพร ศรีดาลี

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงปริษา ปญญากุลโชติ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงปยะพร อยู่สาโก

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๕๓
เด็กชายพลพล มูลสาร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงวริชศรา แก้วพเนาว์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงวันวิสา ยวนใจ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงศุภรัตน์ เสาโมก

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงจริยา เกษมาลา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงธัญชนก มีสัตย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงธัญชนก รักษาศรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายธีระยศ ภาคสุโพธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงอทิตยา คำพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงอรนิสา มาตพงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายชัยมงคล สุจริต

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายณัฐพงศ์ วงษ์พรม

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๕ / ๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายธีระศักดิ

์

ภาณะรมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๖๖
เด็กชายวิชัย อุดมลาภ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๖๗
เด็กชายอรรถชาติ จันดาวัลย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายเบญจพล รักษาศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายสุภกรณ์ สิทธิคุณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงวัชรินทร์ ศิริวาลย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงจันจิรา ทองยศ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายจิรภัทร ดวงแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงชนกานต์ รากวงศ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๗๔
เด็กชายณัฐกานต์ ศิลปวิทย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงนิภาธร ดวงแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๗๖
เด็กชายศิวกร แสนใจวุฒิ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงเกวลิน ดวงแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงเจษฎาพร เบืองบน

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงจันทนิภา ทองดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงนิตยา ศิริวาลย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงปทมวรรณ แก้วคำ

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงยอแสง เถิงบุญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๘๓
นางสาวปภัสรา มานะพิมพ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๘๔
นางสาวนิตยา อินทร์เอียม

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๘๕
นางสาวพรรณิภา สิงห์ช่วย

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๘๖
นางสาวมัทนา ผิวคำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงญาณินท์ ญาณสิงห์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงแพรวา สวัสดิพล

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงกมลวรรณ ศิริวาลย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายกฤษฎา รักษาภา

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงกุสุมา ทานุมา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงจีระนันท์ ใสเย็น

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงชญาดา ดวงแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงพรนภา กองแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญโสม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงกนกวรรณ สิงห์ทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงอภิญญา พรมวิหาร

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๙๘
นางนัทธมน คู่แก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๖๕๙/๐๘๙๙
นายกฤตภาส ไชยพรรณา

๓๑/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๖ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๙๐๐
นายสรรเพชญ์ อุตสาหะพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหัวตะพาน วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงธิติญา มีถาวร

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีสุพรรณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายธเนศพล สุวรรณสาร

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงภัทราพร วามะลุน

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงวรุณยุพา ผาสุข

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงเจนจิรา แสนหมืน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๐๗
นายณัฐวุฒิ โพธิศรีคุณ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๐๘
นางสาวดวงใจ แก้วพิลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๐๙
นางสาวรดา ถนอมทรัพย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๑๐
นางสาวศิริพร พิลาแสน

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๑๑
นางสาวสิริลักษณ์ นารีบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๑๒
นายสุทธิราช ภักดีวงษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๑๓
นายอลงกรณ์ ทองโพธิศรี

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๑๔
นางสาวเยาวลักษณ์ บุญดก

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๑๕
นายโชคทวี กุดเปง

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๑๖
นางสาวดารุณี คำมีนาม

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๑๗
นางสาวศิริรัตน์ อุดรสาร

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๑๘
นางสาวศิริรัตน์ แขสว่าง

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๑๙
นางสาวสุภาวดี พระสุจันทร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๒๐
นางสาวสุภาวดี ใจทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๒๑
นางสาวอภัสรา อุสาจิตร

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๒๒
นางสาวเสาวดี คำสอน

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๒๓
นางสาวกมลวรรณ มูลเพ็ญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๒๔
นายกวีพจน์ สิงห์ชู

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๒๕
นางสาวฉัตรมณี ธิศาเวช

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๒๖
นายวีระพงษ์ ปองคำลา

๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๒๗
นางสาวสาธิดา อุดรสาร

๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๒๘
นายอรัญ พลศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงทิพวรรณ กงล้อม

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายธนัชชา สิงห์ทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายธีระพงษ์ ผึงณา

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายนลธวัช ศรีทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงนันทิกานต์ ไชยวุฒิ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายบดินทร์ ลอยหา

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๗ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายพัชรพล สายสุด

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงภัณฑิรา ลวดทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงวรรณวิภา ทองแจ่ม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงวรินทร บรรดิษฐ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

แก้วเลือน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายศิรวุฒิ เชียวดี

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๔๑
นางสาวสุทธิดา ลอยหา

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงธนพร ขันแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงนำทิพย์ ตุละวรรณ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายปวัตถกร อุดมลาภ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงพรนภา สารสมัคร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงพรพรรณ จารุสิน

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงวันวิสา เครือศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๔๘
เด็กหญิงวิภาวี จิตรนอก

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงวิลาสินี รัตนวงค์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงศตพร กว้างขวาง

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงสุชาดา โนนตูม

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงสุธิดา ถมปด

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงสุปรียา วรรณโชติ

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายสุรพัศ อินทร์ขาว

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๕๕
เด็กชายอภิวัฒน์ ชาลี

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงอัจฉรา ถนอมชาติ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงกัญจนพร ชมภูเทพ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายจักรรินทร์ ปนทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายชินวัฒน์ สวัสดิพันธ์

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงดารินทร์ หนูแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงธนาภรณ์ ยอดมงคล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงนุสบา บุญวิไล

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายพงศกร ไตรภูมิ

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายพรวิภา ขันติจิตร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงสุณิสา กุลนอก

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงสุวนัน บุญเขต

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ ยอดมงคล

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงอายญดา วอทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงอารยา เยียมรัมย์

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๘ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงเกษมณี อาษาสิงห์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๗๑
เด็กหญิงเจนจิรา มูลเพ็ญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงเพ็ญจิตร กิงแก้ว

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงญาณิศา ผลาวงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงนิจนัดดา แขนอก

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงนุสรณ์ ไชยบุตร

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงนำหวาน คำงอก

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงบุษกร ศิริดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงปรีชญา รามโคตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงพรวิไล ชืนชมภู

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงพีราภรณ์ บุญพร้อม

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงภัททิยา เถาว์ทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงภาลิณี ขามชู

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงรัชดาภร มูลเหลา

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงวันนิสา กลมเกลียว

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงสาวิตรี ช่อแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุดมลาภ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงสุมินตรา สุวรรณเพ็ชร

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงอนันทนา รักษาศรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๘๙
นางสาวจิราภรณ์ ก้อนแข็ง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๙๐
นางสาวจุฑาทิพย์ กุดเปง

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๙๑
นางสาวณัฐธยาน์ ศรีวะสุทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๙๒
นางสาวตรีรัก หลักคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๙๓
นางสาวทิพาดา สุรำไพ

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๙๔
นายธนาณัติ บุญทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายนพนันท์ สุกุ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๙๖
นายบวร วิสาระพันธ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๙๗
นางสาวพรทิพย์ กุลบุตร

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๙๘
นายภัทรพล แสงชมภู

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๐๙๙๙
นายภาณุวิชญ์ มุทุกันต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๐๐
นางสาวรมย์ชลี พุ่มแจ่ม

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๐๑
นางสาวรัตนาภรณ์ ยศศักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๐๒
นางสาววิชุดา สุภาจันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๐๓
นายสิทธิกร ชินอ่อน

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๐๔
นางสาวสุจิตรา พันธมาต

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๙ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๑๐๐๕
นางสาวสุพรรณา อุดมลาภ

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๐๖
นางสาวสุภัทรา ทองสุข

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงอนัญณา บุญหนา

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๐๘
นางสาวอาทิตยา บุญเจาะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๐๙
นางสาวกนกพิชญ์ โสวิลัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๑๐
นางสาวกรรณิการ์ หน่อแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๑๑
นางสาวขนิษฐา ระติเดช

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๑๒
นางสาวขวัญอัมพร ตีผาลาด

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๑๓
นางสาวชลธิชา อยู่สกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๑๔
นางสาวทวินันท์ จูมศิลป

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๑๕
นางสาวทัศพรศิริ พุทธขิณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๑๖
นางสาวทานตะวัน บุตรจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๑๗
นายพงศกร โสภาพรม

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๑๘
นายพงษ์ธวัฒน์ ทองกุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๑๙
นางสาวพรพิรุณ สุขรักษา

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๒๐
นายยศธร วัลลภา

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๒๑
นายวชิรวิทย์ สาเกตุ

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๒๒
นางสาววนัสดา เทศทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๒๓
นางสาววิชุดา ขันติจิตร

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๒๔
นายวีระพล สรรพผล

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๒๕
นางสาวศรสวรรค์ สีเขียว

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๒๖
นางสาวศิริวรรณ พุทธจันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๒๗
นางสาวสิราพร ภิรมย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๒๘
นางสาวสุทธิดา วอทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๒๙
นางสาวสุภัสสร วิระศักดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๓๐
นางสาวอุบลรัตน์ มานะพิมพ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๓๑
นางสาวโสภิดา ทองเลิศ

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงวรัญญา ปรือทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงชญานิน มารัตน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงณฐกร สวัสดิเล็ก

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงพรภัสสรณ์ พิมพสุทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงพรรภษา เคนโสม

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๓๗
นางสาวณัชทิชา ตังชนะชัยกุล

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๓๘
นายนนธวัช จารุสิน

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๓๙
นางสาวปวีณา โพธิรักษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  
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เลขที
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๖๕๙/๑๐๔๐
นางสาวมุทิตา สระสินทร

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๔๑
นางสาวมุธิตา ผ่องแผ้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๔๒
นายรุจิกร จินชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๔๓
นางสาวจุฑาทิพย์ จันทิรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๔๔
นางสาวจุฑามาศ โกมล

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๔๕
นางสาวรุ่งฤดี บุญสืบ

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๔๖
นางสาววาสนา พละศูนย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๔๗
นางสาวศิรินธร สุพัฒน์

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๔๘
นางสาวสุพรรษา คูพิพรม

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๔๙
นางสาวหนึงฤทัย

่

ไชยพจน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๕๐
นางสาวสมฤทัย สะสาง

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงกชกร เหมณี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายกฤษณพงษ์ ทนโม๊ะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายนครินทร์ กาสา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงวิจิตรา ไตรยะมูล

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงสไบแพร สีดา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายเพชรเอก ต้นโพธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๖๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงแสงดาว บุญศรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๖๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงวนิดา ยามาตย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๖๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงวรรณภา มุทาพร

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

อจ ๔๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงสุนิสา ถนอมสถิตย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนดู่   

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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