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สำนักเรียน  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ภาค ๑๐
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๐๐๑
นายวรัญชิต ปาณะวงศ์ษา

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๐๒
นายโยธิน จันทา

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๐๓
นายทัศชนะชัย ใจเด็ด

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายภูมิรินทร์ พนมภูมิ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๐๕
นายศุภกิตต์ กาณารักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๐๖
นางสาวกนกวรรณ อุทธลี

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๐๗
นางสาวชุติมา บรรเทา

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๐๘
นางสาวณัฐวิกา กะตะจิต

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๐๙
นางสาววภัคจิรา แสงฮาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๑๐
นางสาววริศรา คามะนา

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๑๑
นางสาวครองสิริ หงษ์แสน

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๑๒
นางสาวบุษยารัตน์ สรรศรี

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๑๓
นางสาวอาริญา ช้างขำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๑๔
นางสาวนิพารัตน์ ไชยสุวรรณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๑๕
นางสาวสุดารัตน์ แสงแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๑๖
นางสาวจินดารัตน์ อารีภักดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กาทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาจิกพิทยาคม เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงนิวารินทร์ มนต์แข็ง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายประวิทย์ ทวีพันธ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายพิเชษฐชัย ยิงพิมาย

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายกฤติพจน์ พันธ์เจริญ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายณัฐศักดิ

์

มนต์แข็ง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิย์ บุญมาลี

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายอภิวิชญ์ พันธ์เจริญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายธีระวัฒน์ มีมานะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายชนะชัย มิสา

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายเอกอานันท์ กาษี

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายปญญา แผนพนา

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายวิชชากร ธรรมวงค์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงจินตนา สายโน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงชวิศา ชัยชาญ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงธมลวรรณ ชาวนา

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ นามบุตรดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงสิริกฤติยา บุทา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุตราช ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงอินธิรา ก้งอินตา

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงสุราลี ทวีสุข

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงรัศมี เข็มสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายครรชิต ศรีนนท์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายธีระพันธ์ ยืนยิง

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายนิรุต มะลิพุ่ม

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงภรณ์วิไล โมทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงวิชญาดา วรสาร

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงสมฤทัย อยู่มัน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายศุภกร บุญวรณ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงนริศรา นนทะคำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ พรมเหลา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงปทุมมา กุปแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายนครินทร์ ทุมโจ้

๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายวาทิน แสวงดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายธนภัทร ดอกแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายศิริชัย แต่งชาติ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงพรพรรษา อักษรพิมพ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงอรวรา พันโนเรศ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงสุพัตรา จันทะปญญา

๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงเกตน์นิภา มนต์ศิลป

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงปุณณาภา พละศูนย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายจิรกร จุลบุตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายพงศกร วิริยะกุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒ / ๗๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายรัชพล คูณมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงรุ่งทิวา พันธ์สวัสดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงวิไลพร มุสภาพ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายวุฒิไกร ตะนุมาตย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงศิริภัสสร แสนสุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงอภิสรา พลอ่ษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายชนากานต์ ไชยกุล

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงไพรินทร์ เพชรแอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายชุติพนธ์ อยู่เย็น

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายพีระพล บุญแจ่ม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายมนัญชัย อ่อนไสว

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายอาทิตย์ สุวรรณกูฏ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงจตุพร เปาตัว

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงจันทร์จิรา หินอ่อน

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงนุชศรา สุภาวงค์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงวัชราพร พันธ์คำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงสุภิชาณี อยู่มัน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงอรปรียา เหมือนเหลา

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงปริชาติ อิมรุ่ง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายเจษฎา บุบผาลุน

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึง

้

เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงรัฐติกุล พันธ์เจริญ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึง

้

เชือกนอก  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๘๑
นายวรุจน์ วงศ์จันทรา

๒๗/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๘๒
นางสาวแพรวนภา จำปาหอม

๒๔/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๘๓
นางสาวอุษา จำปาหอม

๒๗/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๘๔
นางสาวมนิดา พลไชย

๑๒/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๘๕
นายประเดิมชัย ภณโสภา

๒๔/๑๐/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๘๖
นางสาวนุศรา กันยะมาสา

๑๑/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๘๗
นางสาวนงนุช บุตรี

๒๒/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๘๘
นายสันติ เสริมทองหลาง

๑๗/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๘๙
นางสาวแก้วตา ทุ่มเทียง

่

๑๔/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๙๐
นางสาวสุดารัตน์ บุตรี

๒๘/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๙๑
นางสาวอนุธิดา สุทธิเมฆ

๒๐/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๙๒
นายปริญญา จำปาหอม

๑๗/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๙๓
นางสาวขนิษฐา จำปาหอม

๒๕/๐๘/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๙๔
นางสาววนิดา กาณะวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  
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อจ ๔๕๕๙/๐๐๙๕
นางสาวสุวรรณา แสนจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๙๖
นายจีระวัฒน์ อุ่นทวง

๒๓/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๙๗
นางสาวสมฤดี อภัยพันธ์

๒๔/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๙๘
นางสาวสุภาวรรณ สีหาสาร

๒๓/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๐๙๙
นางสาวสุภาพร พลสาลี

๒๒/๑๐/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๐๐
นางสาวสุจิตรา สุพล

๑๗/๐๑/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๐๑
นางสาวสุดาพร ศรีเล็ง

๓๐/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๐๒
นางสาวชลธิชา ชอบประดิษฐ์

๒๗/๐๔/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๐๓
นางสาวโสภิดา ใจทอง

๒๖/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๐๔
นายธนาธิป ใจทอง

๑๒/๐๘/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๐๕
นางสาวดารุณี มีธรรม

๑๐/๑๑/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๐๖
นายธีระพงษ์ วงคำจันทร์

๒๘/๐๙/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๐๗
นางสาวอารียา โคตวงษา

๒๐/๑๑/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๐๘
นางสาวเมธาวี คูณสว่าง

๑๒/๐๖/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๐๙
นางสาวสุวรรณา อินอ่อน

๒๒/๑๒/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๑๐
นางสาวกนกพร พุ่มโพธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๑๑
นางสาวหทัยรัตน์ สุพล

๒๓/๐๙/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๑๒
นางสาวภักดินันท์ สมรักษ์

๒๐/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๑๓
นายกิตติพงษ์ สุพล

๑๐/๐๒/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๑๔
นางสาวพิมพิไล พิมพ์โคตร

๒๐/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงเจนจิรา สาระแสน

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงชมพูนุท สุวะมาตย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงนนธิชา มีศรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงนงลักษณ์ มุขวะชิ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงสุภัทรา ปากหวาน

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายวิศรุต ภูษา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงกรกนก รักประเทศ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงเกตน์นิภา สุพล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงนิตยา ผุยอุทา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงพิริษา ศรีสุพรรณ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงอรจิรา สรวงศ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงวรรณภา ศรีสิงห์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงธันยรัตน์ อรอรรถ

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายธนาวิน วิเศษสุวรรณ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายธนนันท์ สีโส

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔ / ๗๐
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อจ ๔๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายอันดา เนียมเตียง

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายปยะวัฒน์ ราศี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายพืริยะ ลีบ้านลาด

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๓๓
เด็กชายพิระพัฒน์ ชนะชัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๓๔
เด็กชายพิรภพ พันศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงจิตรวรรณ อรกูล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ มงคลมาตย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงภัทรมัย มุ่งดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงกัลติญา ปางชาติ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงอภัสรา พุ่มโพธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ คำหงษา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงสุวนันท์ กองสิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายสุริโย เวชกามา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงอมลรดา คงเมือง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายสิรภัทร ปรือทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๔๕
นางสาวภานุมาส เนาวโรจน์

๐๙/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๔๖
นายจักรพงษ์ อรกูล

๒๐/๐๓/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๔๗
นายประกายเพชร กาณะวงศ์

๑๔/๐๘/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงจิดาภา อินคำ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายฐิติกร มงคล

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ รอบโลก

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงนฤมล สุขส่ง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงบุปผา ปางชาติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงภัทราพร สุทธิเมฆ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา มุสาทาวงษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายจิรวัตร กันหะคุณ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายฐากูร คูณสว่าง

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ หนองแห่  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงกชกร พันธ์วาสนา

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงขวัญจิรา สายวรรณ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายฉัตรชัย ทองบ่อ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงทัศนา ศรีมุข

๒๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายนทีเทพ กองดวง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงนิตติภา ชัยฤทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงปนัดดา สวาสุด

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายปญญาวุธ ผกาพันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญเสริฐ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายภานุพงษ์ ปาวรีย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงมัลลิกา เถาว์โมลา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายมินธาดา ท้าวอนนท์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายรชานนท์ ชาวสวน

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายระพีพัฒน์ พลคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงวรัญญา การันต์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๗๒
เด็กชายสกาย อุ่นวงค์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายอนุชิต ชินสี

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายอภินันท์ บุญหนา

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผลาอุบัติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายจิตติคุณ บุญสุภาพ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายนันทวัช สุขเจริญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงนิตติภา ชัยฤทธิ

์

๑๐/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายพิทยา ศรีสัมพันธ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายอนุชิต ซันสี

๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายบินธาดา ท้าวอนนท์ ๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายพีระพัฒน์ พลคำ ๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผลาอุบัติ ๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายกันต์ธีร์ เหลาประเสริฐ

๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กชายจักริน เหลาไชย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงจีรวรรณ สว่าง ๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงชฎาภร ศาลกลาง ๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงชนาพร เพียรกล้า ๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงธนกร เสียงใส ๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงนิติภรณ์ พันธุ์เลิศ

๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงปนัดดา การุณพันธ์ ๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายพงศภัค แก้ววงศ์ษา ๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงพฤกษา ทาวะพันธ์

๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงวราภรณ์ สุทัศ

๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงสุจิตรา แสนวงศ์ ๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ ลอยหา ๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงอาทิตยา หงษ์ทอง

๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายชาญนรงค์ ศรีหล้า ๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

  

อจ ๔๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายปริวัฒน์ คำบุญ

๑๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายอภิชาติ ชาดา

๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงกรรณิกา คณาสาร

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงชลรัตดา โสภากันต์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายธีรภัทร ดวงประสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายธีระชัย โภคทรัพย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เจริญชอบ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายพายุ พลเมือง

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายศรายุธ บุญจอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายสุธิพล มะลิวงค์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงสุรภา บัวจันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายโชคชัย ฉิมเพ็ชร

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พวะสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายธนากร กาฬบุตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงนภัสสร หาญณรงค์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงนภาพร เต็มใจ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงนารีพร สายพฤกษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายปานรวัตร สันศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายพยัคฆ์ชัย พงษ์สวาสดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายสหรัฐ เสมอจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงสุภาพร พลเมือง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายอนุชา ใจทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงไพรินทร์ ปรอยโคกสูง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายชัชวาล พันธ์พิบูลย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายธนวัฒน์ สิมมาทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดอกแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๒๕
เด็กชายธีระเดช จารุมี

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายนิรันด์ โมระดา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายพิชัยภูษิต สันทาลุนัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

ทานุมา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายธีระพล เชือนิล

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายนพเดช ทานุมา

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายปยะพงษ์ หวังเจริญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายศุภฤกษ์ คำวงษา

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายอัศนชัย จันทะลือ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายเสริมศักดิ

์

มีมานะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ โพสาราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายบุรพล หงษ์คำภา

๑๒/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายวรวุธ กาตีวงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงสิริวรรณ พุ่มสงวน

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๓๙
นายสุทธิพงษ์ ทานุจันทร์ ๕/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายสุวิทย์ สังฆฤกษ์

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายอนุสรณ์ แสนสีหา

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงเย็น จารุมี

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อบุโปโล   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายญาณันธร จันทะเชือ

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

โคตรอาษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายฉัตรชัย พลายละมูล

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจาน   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายวิทยา เต้าทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจาน   

อจ ๔๕๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงคันฐมาตร เผ่าศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงฐิดาภา แก่นวงศ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เนินผา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงมนตระการ หวังผล

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงสริตรา พันธวัด

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงอัมพร ขันธหัด

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงอภิญญา อุคำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายพงษกร จารุจิตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายทิวัตด์ บุญโสม

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๕๖
เด็กชายอัมรินทร์ บุญไชย

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๕๗
เด็กชายสุทัศน์ แก่นสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๕๘
เด็กชายกฤติมา ทองน้อย

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงกัญญ์วรา สีมี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงจิตนภา สายพา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงมิดณา มังสะพันธ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายสิปปกร พรรัตน์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงดวงหทัย คำคุณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงจิราภา ภูวัด

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงจุรีรัตนื ศรีสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงนพาไร เอียมชม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๖๗ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
นวลภักดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงณัฐนรี สุวศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับเมย ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แพงจ่าย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘ / ๗๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายเรืองศักดิ

์

ธรรมวิจิต
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายบุญมี บุญมูล

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายอดิศร พวงจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงชลดา มุสาทาวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงดวงฤทัย อัปกาญจน์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายธีระพงษ์ ปาอ้อย

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายศุภกิจ นามสร

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงไพรัตน์ กนะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงอรนุช แสงเพ็ชร

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงสุนันฑา ณนิตย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายชนะพงษ์ อุดมโชคชัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายชุติวัติ สำเภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายธีเดช บุญประวงค์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายปณณวัฒน์ นันทมาตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายสุริศน์ บุญเมือง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๘๕
เด็กชายศรายุทธ มูลสุข

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์ทัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงพาณิชญา บุญมูล

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงมินตรา นรชาญ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงสุชาวดี เทียงธรรม

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงชลธิชา แพงเพชร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงภัทริดา สอนพงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงสิริวิมล โล่ห์คำ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงภาวินี ต้นจันทน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงสุพัสสรา ศรีชาเชต

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงปาริชาติ ทวีรัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงญาณี ต้นเกตุ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงจิราพร สุริพล

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงกัณฐภรณ์ ท้วมยัง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงกมลวรรณ นิวทอง

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายสิทธิพล มณีสาย

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายกรรชัย โพธารินทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายณัฐภัทร ศรีเงิน

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายธัชพล สองเมือง

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายพีระพงศ์ ใจทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายเทียนชัย นามวงศ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงอารญาณีย์ จันทร์สว่าง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายปาณรวิช โชตินอก

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุระเพิม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พรมเสนา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงกฤติยา โพธารินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงสุเมธินี บุตรสาร

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายยศพร สอนพงษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงสุพัตรา ปาเขือ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงสายนำฝน สำราญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงวรรณนภา แสนโท

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๑๖
เด็กชายณัฐพล นิวทอง

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายอพิชิต มุทาพร

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงศิภาวิณี จันทนาวงศ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๑๙ เด็กหญิงทิพประภาพร
หมิงทอง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงวิยดา จักสอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายสรวิชญ์ หอมชืน

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงปาริสรา ปานิเสน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายสุพัฒน์ ปาตะศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายพาทิศ มูลจันดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๒๕
เด็กชายธ๊รภัทร ดวงมณีย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

มีทรัพย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๒๗
นางสาวอริศรา จินดาศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๒๘
นางสาวอรนิภา อาษาศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๒๙
นางสาวธัญจิรา จารุสิน

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๓๐
นางสาวนิภาพร ทองวรณ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๓๑
นางสาววรัญญา สีดา

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๓๒
นางสาวเบญจมาส กัลยารัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๓๓
นางสาวกนกพร สายสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๓๔
นายโกวิทย์ บรรดาศักดิ

์

๑๙/๘/๒๕๓๗ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๓๕
นางสาวพิชชา พลโกษฐ์

๑๕/๖/๒๕๒๒ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๓๖
นายสากล ทองลาด ๑/๑/๒๕๒๘ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๓๗
นายสานิตย์ เคนบุปผา

๑๐/๑๒/๒๕๓๑
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๓๘
นายเกรียงไกร ลูกสีดา

๑๘/๑/๒๕๒๙ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๓๙
นายคะซึยูกิ อิจิม่า

๒๐/๑๑/๒๕๓๗
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๓๔๐
นายจิรายุทธ สุวรรณกูฏ

๒๐/๗/๒๕๓๗ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๔๑
นายจตุรัตน์ หาญจิต ๖/๙/๒๕๓๗ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๔๒
นางดารุณี มีธรรม

๑๑/๒/๒๕๒๘ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๔๓
นางบังอร อุลังกา

๑๕/๑๒/๒๕๓๔
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๔๔
นางปวีณรัตน์ ปาละวงศ์

๒๗/๑/๒๕๑๙ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๔๕
นางประกายดาว โม่งชู ๕/๔/๒๕๓๑ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๔๖
นายวีระยุทธ อ่อนสา

๑๗/๑๐/๒๕๒๓
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๔๗
นายอนุชา วงศ์คำตา

๒๙/๘/๒๕๓๗ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๔๘
นายอภิสิทธิ

์

กองแก้ว
๒๖/๖/๒๕๓๘ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๔๙
นายอาคม วันทนียกุล

๒๗/๑๑/๒๕๒๙
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายสุธินันท์ อาริจิตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงเกตุศินีย์ สุทธิกาญจน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงจริยา แก้วกนก

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงนันทิกานต์ ธรรมชอบ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงนิพาดา โพธิพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงพิชชาดา มุทุจิตต์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงยลดา สุพรรณ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ดำบรรพ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงฌัชฎารัตน์ วิเชียรชัย

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงประกายพร แก้วพิลา

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงพิยดา กาฬจันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงยลดา โสพบุญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงศิวนันท์ จันทพันธ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงสุจิตรา หาริตะวัน

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายจตุพล ตอชอน

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายดำรงณ์ชัย ลาหลายเลิศ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายนราวุธ เดชา

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๖๗
เด็กชายพันธวัช สมขาว

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายวัชรชัย อุณาศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายศักดิทวี

์

ทองเหลือง
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายอภิลาภ แสงเพ็ชร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงกาญจนา มารัตน์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงกุลณัฐ แสนบุญยัง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ เถาว์โมลา

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ เกษียร

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๑ / ๗๐

้
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อจ ๔๕๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงรัญชิดา แซ่ว่าง

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุตสาห์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงอาทิติยา ผลาอุบัติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายคมภิพัฒน์ ชำนาญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายณัฐนันท์ ถูกธรรม

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงชนิภา ผะกาสี

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงพรทิพย์ ธรรมโรจน์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงศวิตา ทางชอบ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงอริสา อ่อนทุม

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๘๔
นายชาตรี เจริญสุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๘๕
นายพงศ์พาณิช ผ่องแผ้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๘๖
นางสาวบุษบา ต้นโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๘๗
นางสาวกาญจนา ม่วงอ่อน

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๘๘
นายมนตรี บุญเจริญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๘๙
นายอดิเทพ ศรีหารักษ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๙๐
นางสาววชิรญาณ์ ปญจานารี

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๙๑
นางสาวพัชรธิดา กัลยารัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๙๒
นางสาววิลาวัลย์ จารุมี

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๙๓
นายสิริชัย คุนุพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๙๔
นางสาวทิพย์สุดา โกมล

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๙๕
นายปยะ ประทุม

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๙๖
นายวุฒิโรจน์ บุตราช

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ดอนหวาย  

อจ ๔๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พันธมา

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๙๘
เด็กชายชัยพร โฉมเฉลา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงทิพวรรณ จันทบุตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงบุษกร โสภามาตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงวรัญญา แสนประเสริฐ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายภูวนัย พรมชุ่ม

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายภูวเนศ สายเมฆ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายกฤษณะ สังขฤกษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายกิติศักดิ

์

พะคะนิยม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายไกรราช ไชยบุตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายเจษฎาพร รังสี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายชนกันต์ สืบศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีลา

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๒ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายรัชชานนท์ นีรบุตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายวัลชนะ กันยะลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายอชิระ บุญโสภา

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงจารุนิภา สุวะไกร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงจิรนันท์ กุลเกลียง

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงสิริยากร จันทิชัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงสุกัญญา ปญญา

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงสุพัตรา บุญทศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงปยนันท์ ประเสริฐสังข์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงวลัยพรรณ ศรีธรรม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงสวรินทร์ สุดชารี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายกฤษณ์ดนัย หาตะพล

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายอนุรักษ์ ลาพิมพ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายอเนชา สายดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีธรรม

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๒๕
เด็กชายดนุสวรรค์ สายสมุทร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงสิริกร มุสิเกตู

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงโสภา วงศ์จันทา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงเดือนฉาย ไชยศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงรุ่งนภา ปฏิโชติ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงสุพัฒษา แก้วทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงอทิชา คำพา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงปภาวดี นนทะลุน

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงเดือนฉาย สองศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายศรายุทธ ละติเดช

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายสุเมธ รองทรัพย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงสุนันทา สายตรง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายเอกมงคลศรี ตะนุมาตย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายกิจก้อง กองสิน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงศุภกานต์ สิมสิงห์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วริพันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายณัฐพร โล่ห์คำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงวริศรา สุลักษณ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงสาธิตา ถ้วนถี

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายจิตติภัทร์ แก้วตา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๓ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายไอสวรรค์ ตะนุมาตย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงมาติกา สังขะลึก

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาก   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงกุลธิดา เนือทอง

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ มุทาพร

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายนรากร ตะตินุช

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงนฤภร ภักดีกิจ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๕๑ เด็กหญิงประกายพลอย
แก่นจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงประภาพร เบิกบาล

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายรัชพล รืนเริง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงศศิกานต์ สุขสบาย

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงอภิชญา โสภี

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงอริสรา ไชโยธา

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงอลิสา โสภาภาค

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงกัลยา สามารถ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายคุณากร แผ่นทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา มีทองแสน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๖๑
เด็กชายทินกร บุตรโคตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงปยธิดา กิตวัน

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายพงศธร พงษ์พืน

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงรุ่งนภา แสนเลิง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงสิริวรรณ พุทธิยะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงอภิราภรณ์ สาดเมืองไพร

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงอรวรรณ วังทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงอริสา บุญสุข

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงกิตติญา คำผาลา

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายจิรวัฒน์ เสวะมาตย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายธนบดี พงษ์ษา

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๗๒
เด็กชายบูรพา นำใจ

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๗๓
เด็กชายพงศธร ใจกล้า

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงพรธิดา มณีสาย

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงรุ่งนภา แสนเลิง

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงวิยะดา แก้ววิเศษ ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายศราวุธ แก้วมิง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงศุภากร บุตรพรหม ๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงสินจัย จันทบาล ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๔ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายอนุกูล คุณพูล

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายอภิชาติ จักสอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายอาคเนย์ เอกศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายอาวุธ บุญกัณฑ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๘๔
นางสาวชลธิชา พิมพบุตร ๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๘๕
นางสาวสิริมา เบิกบาน ๕/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๘๖
นายสุริยันต์ สุตัน

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๘๗
นายอลงกรณ์ ระม้อม

๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๘๘
นายเกตุพล โสภี ๙/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๘๙
นายเทพธนันตน์ จันทบาล ๖/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๙๐
นางสาวเปรมฤทัย ถ่อแก้ว

๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๙๑
นายเอกพงษ์ เฟองฟู

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๙๒
นายจีระภัทร โพธารินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๙๓
นายชาลี เบิกบาน

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๙๔
นายทศพร พันธุมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๙๕
นายธนิศร อ่อนชาติ

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๙๖
นายบวรพจน์ แก้ววิเศษ

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๙๗
นายยงยุทธ มุทาพร

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๙๘
นางสาววชิราภรณ์ เอกศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๔๙๙
นางสาวอทิติยา ปาทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม   

อจ ๔๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายเอกรินท์ แก่นของ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายธนวัฒน์ ใจซือ

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายศิรวิทย์ สุวไกร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายศสิษฐ์ บุกกลาง

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายวรวิทย์ พันธการ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายธนากร คณาเสน

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายวีรภัทร สุขไชย

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายธนาวุฒิ กระต่ายทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายกิตติชิต บุญหาญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายอติเทพ มหาโยธี

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงธันยมัย สิงหาวงศ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงณัฐติยาพร ไชยศรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงกนกพันธุ์ คงไชย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงวนัสนันท์ สุดทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงกมลวรรณ จันทะโคตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๕ / ๗๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงอรปรียา จันทร์พวง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงนิฐินันท์ จันดาวงค์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงขัตติยา ทิพย์อาสน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงนำทิพย์ สอดส่อง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงณัฐวิภา เสนาชัย

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ พละศูนย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงกชกร คงไชย

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงสิรินทิพย์ จันทร์ทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ ตันกรรมสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ บุญพุฒ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงศศิประภา บาแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายศุภชัย วรรณโท

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายพันธนันท์ เอือฐานะดิษฐ์

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเหลือ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายณัช โพธิวารี

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายเจษฎา สาระคร

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายวรากร อือจรรยา

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายปรัชญานนท์ วงศ์จันทา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายกิตติภพ อิมใจ

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายรัชชานนท์ ธารารมย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายธรรมานุรัตน์ คณะพันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายกฤษกร ส่องแสง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายนฤบดี พละศูนย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๓๘
เด็กชายอัศวเดช มณีรัตน์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายพงษ์พิบูรณ์ มูลสุข

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายพุฒิพงษ์ ตามบุญ

๒๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายนวพล ไชโยธา

๑๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๔๒
เด็กชายปรัชญา ศรีประดู่

๑๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงธันย์ชนก จันทรภูมี

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงกิตติมา ทานุมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงสิรินทรา เอกคณิต

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงอพิญดา อภัยพันธ์

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงสุกัญญา ท่อนจันทร์ ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงพิชชาธิดา ผุสิงห์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงทิพย์วลี ใจทอง

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๖ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงรสิมน โมทอง ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงจุฑามณี วงศ์ก่อ

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงพีรดา แซ่จัน ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงปยนุช เหลืองงาม

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงวรรณวลี เนตรวงค์

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงสิริวิมล โสภะบุญ

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงเสาวคนธ์ โฉมเฉลา

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงณัชชา ศิลทาน

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงลลิตา เพ็งพา ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงทักษพร พุทธขันธ์

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงสุภาวิตา แก่นชมภู

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๖๑ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ทองโพธิศรี

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงจรรยพร คชเผือก

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงปาวรีย์ ปนทอง ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงนลินี วงค์ตาผา ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงพรธิดา สิงห์คู่

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายดลตระการ ทองบ่อ

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายอดิศร ผิวเงิน ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายชนะภูมิ วงษ์พรม

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายปรากร มีเมตตา

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายปรีชา มีเมตตา

๓๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายเอกกมล ศักดินู

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายธนวัฒน์ ภัทราวิวัฒน์ ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

นีระพันธ์
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ทองไชย
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๗๕
เด็กชายกิตติธัช จาริอุทิศ

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายจิรกฤต บุดดาวงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๗๗
เด็กชายนภัสกร ทองปาน

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายปยะฉัตร ไชยศรี ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายธนวัฒน์ โมริพันธ์

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงหทัยรัตน์ จันทร์กันธรรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงอรัญญา พาลี

๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงภณิตา พรมพิมพ์

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงสุธาวดี ศิริอุเทน ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เข็มสุข

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๗ / ๗๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงอารียา ชุ่มสีดา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงนัทธมน บุตรสาร

๒๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงณัฐริกา ไชยศรี

๓๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงหัสวดี ดอมไธสง

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ วงศ์ศตวรรษ

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงสุชาวดี สุตะคาร

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงรุจิราภา ได้เลิศ

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงอทิตยา แก้วสอนดี

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายพงศกร ผ่องทอง

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายอาญาฤทธิ

์

อ้วนออร์
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายศรายุธ จอมแก้ว ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายภูริพัฒน์ นวลจันทร์

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายศุภกิจ ฑีฆะพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายรัชศักดิ

์

หวังสิน ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายบดินทร์ เจริญส่ง ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายปฎิภาณ จันทร์งาม

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายยศพัฒน์ หนองเปด

๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายภูตะวัน ปองพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงวนิดา เหรียญทอง ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พลหาญ

๑๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงศุภาวรรณ บุญเนตร ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงชลิตา อิมใจ

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงปุรพร วันทอง

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงจิราภา แสงนวล

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงธารารัตน์ พุ่มจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงสิริญญาธร บุญหลง

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงศิวพร สุวะมาศ ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงจอมขวัญ สารคณา

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คุ้มผล

๑๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงพัชรพร อังคุระษี ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงกชพรรณ จำลองสอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงรมิตา นนทะ ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงภันทิลา พันชคาม

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ คันธะมาลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ พระสุพันธ์ ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๘ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงนัทธมน ม่วงเผือก ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงอัจฉรา ประจันทร์สี

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายถิรวิทย์ จันทะพา ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายธนกฤต ศิริมา

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายพิสิษฐ์ สุโพธิณะ

๑๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายพัชรพล สุภสร

๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายธนภูมิ ร่วมสุข

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายธีธัช อุทธา

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายชาญวิทย์ บุตรภักดิ

์

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายณัฐวรรธน์ ภูโอบ

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายเฉลิมชนม์ มงคลศิลป

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายธนภัทร ศิริสุข

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงโชติมณี ปานบำรุง

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงณัฐญาดา อักษรพิมพ์

๒๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงรัชฎากร บุตรราช

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงจารุภา บุตรมาศ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงกฤติกา รัตนนท์

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงชลลดา พละไกร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงศศิประภา คืนดี

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงเพชรลดา ประสาทชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยิมเกิด

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญทน ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงกฤติยาณี เถาว์เจือ

๑๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงกนกภรณ์ พงษ์เสือ

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงอารียา หริงเจริญ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงศิรินทรา ถีระพันธ์

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงชลธิชา ถีระพันธ์ ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงธัญรดา จำปาหอม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงศศินันท์ หมืนหาวงค์

่

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงสิริภัทร บุญฟุง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงประพัชญา สิงห์พันธ์ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงนลินทิพย์ ประทุมชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงพัชราวดี บุญทศ

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงโชตินันท์ ช่วงโชติ

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงอวิกา เปาประยูร

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๙ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ เหนือโชติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๕๖
เด็กชายนิติธร แสนเมือง

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ คุณวัฒน์บัณฑิต

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายชนาภัทร บารมี

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายโชคชนก โสมรักษ์

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายอนุชา ทัศบุตร

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายวิทวัช อุดมศักดิ

์

๒๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ

์

กันยวิมล
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงพลอยกัลยา ณรงค์พันธ์

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงปานระพี ประทุมถิน

่

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงณัฐณิฃา โพธิศรี

์

๑๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญจิม

่

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงจินต์จุฑา ปริปุรณะ

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงเบญญาภา รักชาติ

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงปภาวรีย์ สายโท ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงปาณิสรา ไชยสงคราม

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พระสุรัตน์

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงจีรณา คติอุดมพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงณิชกมล เจริญวงศ์

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงสุพิชญา แก้วชารี

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงวรัลภัทร วรชินา

๒๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายลิขิต วรรณพัฒน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชัยคำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงอินทิรา แนบชิด

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงอุมาริน ใจทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงญาดา ทานุมา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงนำค้าง ศรีมงคุณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายบัณฑิต กาฬจันทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงพิณดา กินรีวงค์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงวิชุลดา วงค์แก่น

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายศิรสิทธิ

์

สุดเพียร
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายศุภกฤต ทัศบุตร

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายสราวุฒิ คณาสาร

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุพรรณ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายนนทวัฒน์ ทุ่มโมง

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๐ / ๗๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายศุภชัย บุญคง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๙๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

ผางทุม
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายสุภวัทน์ คำศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายปยวัฒน์ อรไชย

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายจักรธร ปญญาวุฒิ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายเจษฏา มาระมิง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายธนกร บุญหลวง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายรัฐภูมิ แวงดงบัง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายสันติชัย สุพร

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายวีระพล เนตรพันธ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายศุภชัย ศรีโพธิวัง

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร์แดง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงภัทริตา โกมล

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงกัลยามาศ ไตรวงค์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงนันทิตา โพธิพา

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงพัทธรินทร์ เชาวรักษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญสิงห์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงจิระพร ดำบรรพ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงชนิภรณ์ ตีรัมย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายชาคริตส์ บุญจัง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายธนภูมิ แก้วแสน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๑๑
เด็กชายปกาสิทธิ

์

แก้วหลวง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงปริยากร ปุระ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายพีรพัฒน์ มันคง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงภัคพร เกชิต

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงวรรณิดา ทานะพันธ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงสิริรัตน์ ทองมนต์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๑๗
เด็กชายสราวุฒิ วงค์กัญญา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงจีรนันท์ ธรรมวัฒน์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงจิราวรรณ แสนมี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายครรชิต พิตะพันธ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพัฒนา ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๒๑
เด็กชายปพัทธ์ อินตา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีพัฒนา ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายปภาวิชญ์ พวงสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีพัฒนา ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงวิจิตรา ไชยนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีพัฒนา ราสิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายนวพล พรมหล่อ

๑๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๑ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ จันดาวงศ์ ๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายปฏิมากร มาดี

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายพงษ์พิษณุ โภคทรัพย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายพชรพล อินทรบุดดี

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๒๙
เด็กชายศิริวัฒน์ จันดาพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายอรรถพล วิริยะพันธ์ ๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงณัฐถิการณ์ สิงห์เทา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงนันทณา เพียรกล้า

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา บุญรอด

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงภัทราพร ชาญประไพร

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงอมลรดา คงทน

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงอรสา สุขปลัง

่

๑๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายพิพัฒน์ สีฟา ๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายนรากร ไชยคำ ๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายธนัท จำปา ๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายธนวิทย์ ชินวงค์ ๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายณัฐพล ม้วนทอง ๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายณัฐดนัย สีฟา

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายเจตินันท์ สารสิมมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๔๔
เด็กชายจตุจักร โทบุดดี

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายภูชิต เสาะแสวง ๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายพีรพัฒน์ เขือนขันธ์

่

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงอริษา เจริญทรัพย์

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงวันทนา จันดาวงศ์

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายพงศกร เรืองวงศ์

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายอัครเดช คงได้

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายสิทธิกร นาสังข์

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ โคตรอาษา ๒/๖/๒๕๔๗ วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายวุฒิชัย อ่างแก้ว

๒๓/๓/๒๕๔๗
วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายสรวิชญ์ บุษดี ๓/๖/๒๕๔๗ วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายชลวิต ปรากฏ

๕/๑๐/๒๕๔๗
วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายฐปนพร ประสาทพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายรพีภัทร อินทศร

๒๓/๗/๒๕๔๗
วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เสนิทัย ๓/๓/๒๕๔๗ วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายนวพล จันทะโชติ

๒๖/๙/๒๕๔๗
วัดเทพมงคล เทพมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๒ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายปฎิภาณ ศิริอำนาจ

๒๘/๗/๒๕๔๗
วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงพรชนก นิพันธ์ประศาสน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงปณฑิตา อ่อนหนองหว้า ๘/๑/๒๕๔๗ วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงศริประภา วันเทียง

่

๓๑/๘/๒๕๔๗
วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงวรรวิษา เทียงทอง

่

๒๘/๒/๒๕๔๗
วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงเมทินี สายเจียง

๓๑/๕/๒๕๔๘
วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงรัชนี ภูมี ๕/๒/๒๕๔๗ วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายธนวัฒน์ สังขโชดก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๖๘
เด็กชายวัชรพล ไชยรัตน์ ๕/๒/๒๕๔๗ วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายณัฐภูมิ ริมแจ่ม ๘/๘/๒๕๔๗ วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงปนัดดา เต้าทอง ๓/๒/๒๕๔๗ วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปลอกหลง ๕/๑/๒๕๔๗ วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงรัตติกาล กำมันตะคุณ ๖/๖/๒๕๔๗ วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงสลินทิพย์ อ่อนสาร ๘/๘/๒๕๔๗ วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงอนงค์นาง นันทะวงค์

๙/ฃ๗/๒๕๔๗
วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงอรปรียา สุขาเวช

๑๐/๑/๒๕๔๘
วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายจารุเดช เกตแก้ว ๙/๑/๒๕๔๘ วัดเทพมงคล เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงนิรมล จันทวงศ์ ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงมะลิวรรณ ทองเพ็ง

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายภูมินทร์ หาญชนะ

๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงลาภิน ผลสิน

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงรัตติกร สหารัตน์ ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญส่ง ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายธีรภัทร สารีแผง

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงพัชรี ใสขาว

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๘๕
เด็กชายสมคิด ทองเพ็ง

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายณัฐพล ไชยดี ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๘๗
เด็กชายปยวัฒน์ บุญส่ง

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายธนพนธ์ ผสมพืช ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายอนุชา กระทุ่มขันธ์

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายพีรพล สีลาไหม

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงชนัญธิตา ชมภูแสน ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายอัครพล ปฏิโชติ ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายธนพล หวังผล

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายอนุชิต ใจทอง

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  
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อจ ๔๕๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงกนกพร ไชยดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายสิรภพ โคกโพธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายศิริวัฒน์ ชมพูแสน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายมงคล สีหารัตน์

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายยอดชาย อรสิน ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ รสหอม

๑๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายคมสันต์ วันทาพงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงชลธิชา รุ่งแสง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงบุษบา ขันยา

๑๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายปญจพล นามค้อ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงฟาปทุม ถาพร

๒๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายภาณุมาศ รืนเริง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงยุพิน แก้วนาทม

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงวริษา สีสุวงค์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายวัชรพงศ์ ศรีทุ่งฮาก

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงวิจิตรา สารคณา

๑๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายอำนาจ สมสะอาด

๑๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงกันฐิมา รีพล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายกิตติกรณ์ อ่อนชาติ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายจิรายุทธ แถวลีลา

๒๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ขยันงาน

๒๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงชินรัตน์ บุญเลิศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายธีระพล ยิงยง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงปทิตตา นนทะวงค์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายวงศทร เดชโฮม

๐๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงวาริตา แสงกระจ่าง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

จันทะนาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญไชย

๐๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุพราช

๑๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายคำพา สุดสูง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายต่อศักดิ

์

คะเนวัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายพรณรงค์ สุภศร

๓๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายกิตติพงษ์ ปรือทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายจันทร์ชัย สุดตา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงจิระนันท์ ทองหลอด

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   
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อจ ๔๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายธนธรณ์ สายเนตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายธนากร พระคำจันทึก

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายธีรดนย์ โสภาบุญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงนันทินี สอนพงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงพิชญาภา เทียบลา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงมนัสพันธณ์ ต้นโพธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายระพีภัทร กลัดณรงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๓๗
เด็กชายศตวรรษ มาศพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายศักดินรินทร์

์

แสนสิงห์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงสุธรรมา ขันโธ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายอำพล ซุยเสนา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๔๑
เด็กชายชัยวัช สาระจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร ปญญาดี

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๔๓
เด็กชายทรงวุฒิ บุญวรณ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายธนกฤต สุพรรณ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๔๕
เด็กชายภูบดินทร์ ตระทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงวิภาฎา มีทองแสน

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายวีรภัทร มูลเพ็ญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายวุฒิชัย ทันธิมา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายวุฒิพร ต้นโพธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายเทวา ชาวนา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๕๑
เด็กชายไกรสร สยุมพร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงกนกพร มูลสาธูป

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงลัดดา ทองสมุทร

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายวุฒินันท์ เต้าทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงสิราวรรณ บุษภาค

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายชิณรัตน์ บุญสะอาด

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายธานินทร์ เสนารินทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายนิพันธ์ โสภา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายปยะพงษ์ พลเยียม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายศักดินนท์ นูวิเลิศ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงไพลิน จันทะสี

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงกนกวรรณ สมคะเน

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายกรัยวิทย์ หลักทรัพย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายก้องภพ มหิศยา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๕ / ๗๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายจตุพล จันทนัด

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๖๖
เด็กชายจิรายุทธ เหรียญทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงชลธิชา จันทพันธ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงณัฐนรี วารินทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายทรงพร ศิริ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายธนพล มุระศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงนิจชาดา พันธ์สุวรรณ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายพงศกร คงบุญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๗๓
เด็กชายพงศกร โพธิสันต์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงมัลลิกา รัตนโสภา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายสุทัศน์ หนองเปด

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๗๖
เด็กชายอนิวัต บุญยะมูล

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายอรุณชัย แก้วเจือ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๗๘
เด็กชายเสียสอง

่

พรมดวง
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย   

อจ ๔๕๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายธีระภัทร แสงฉวี

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงนิตยา เหนือโชติ

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายนิติภูมิ สอนบุตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงรัตนาวดี สุทธิกรณ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงวรวรรณ ผิวเหลือง

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายศตวรรษ เนินหนู

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายสว่างพงษ์ บุดดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงอทิตยา อินชิด

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายบี

้

คำมะวง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงปยะธิดา ปานคำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงศศิกานต์ ปนทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุตรโท
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงสุดาพร โคตะสิน

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงสุธิตา พุทธรักษา

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงสุวรรณี ผิวทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงอนัดดา โคตรอ่อน

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงอารียา ห่อดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงเพชรรัตน์ แตงมณี

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๙๗
นางสาวนกจริยา พรมสร้อย

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๙๘
นางสาวปรียานุช สามคูเมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๘๙๙
นายพงศกร ศรีสุราช

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๖ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๙๐๐
นางสาวพลอย อรัญแล

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๐๑
นางสาวพลอยงาม โคตรอ่อน

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๐๒
นางสาวพัชราภรณ์ เมืองจันทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๐๓
นางสาวรัชดาพร บุญอุ้ม

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๐๔
นางสาวศิริลักษณ์ คงประสิทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๐๕
นางสาวศิริลักษณ์ เมืองจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๐๖
นางสาวสาวิตรี เหนือโชติ

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๐๗
นางสาวสุภัทรา ปรือปรัง

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๐๘
นางสาวสุภาภรณ์ แก้วแฝด

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๐๙
นางสาวกัลยา ฝายบุตร

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๑๐
นายจักรวรรดิ

์

เนาว์แก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๑๑
นางสาวจิตนภา ปะนิทา

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๑๒
นางสาวฐิตินันท์ ทวีสุข

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๑๓
นายธนายุทธ พรมสร้อย

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๑๔
นางสาวนิออน แย้มผกา

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๑๕
นายบุญชัย ชินดา

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๑๖
นางสาวปรียานุช ทองไข

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๑๗
นางสาวปยฉัตร พละพิทักษ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๑๘
นางสาวพรญาณี พุทธรักษา

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๑๙
นายพัฒนชัย สอนสัง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๒๐
นายพัฒนา เพชรชาลี

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๒๑
นายพาราพันธ์ สีสุราช

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๒๒
นางสาวพิณรดา อินทะแสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๒๓
นายภานุวัฒน์ สอนจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๒๔
นางสาวมลิวรรณ์ บุญทาบ

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๒๕
นางสาวมาลิสา แสงสว่าง

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๒๖
นางสาวรัชนีกร หอมจำปา

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๒๗
นายราเชนทร์ เมืองจันทร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๒๘
นายลายแอล ใยบัว

๒๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๒๙
นางสาววิสุดา พันธุระ

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๓๐
นายวีระพงษ์ วรรณทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๓๑
นายศรัณย์ สระบัวคำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๓๒
นายศุภกร อภิรมยานนท์

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๓๓
นางสาวศุภษร จันทวงศ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๓๔
นางสาวสุพัตรา สักขีนาดี

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๗ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๙๓๕
นางสาวสุภาภรณ์ แก้วลา

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๓๖
นางสาวสุวันณี แสนคูณ

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๓๗
นางสาวหงส์เหิน เดชม้าว

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๓๘
นายอมรเชษฐ์ แสนสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๓๙
นางสาวอาทิตยา ประชุมเหล็ก

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๔๐
นายอานนท์ บุระวงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๔๑
นางสาวเบญจรงค์ สายหล้า

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๔๒
นางสาวเยาวลักษณ์ หงษ์คำหล้า

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๔๓
นายเอกราช ชัยโคตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๔๔
นายเอกรินทร์ โชคพุก

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๔๕
นางสาวโชติกา สว่างเนตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๔๖
นางสาวจิราภา ศรีสุวงค์

๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๔๗
นางสาวจุฑาทิพย์ กุระจินดา

๓๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๔๘
นางสาวทัศนีย์ ศรีทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๔๙
นางสาวนงนุช ประชุมเหล็ก

๑๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๕๐
นางสาวนวลจันทร์ หอมนาน

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๕๑
นางสาวฟานิรัตน์ ทรายทวีป

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงศดานันท์ บรรณนาม

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายสีหราช ลาวัล

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายอโณทัย เกษี

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๕๕
เด็กชายกิตติภพ มังสิน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายมงคลชัย สุตภักดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ศรีสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายจรูณศักดิ

์

เขียวเข้ม
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงชุติมา ผิวอ่อน

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงนฤมล แสงสว่าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายมนัญชัย โสมรักษ์

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงอรัญญา ละออศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงณัฐริกา ปรือทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงดวงมาลา แสงเริง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงนภาพร โมลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายรุ่งตะวัน แหวนแก้ว

๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายศุภกิต หินซุย

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงออมสิน สีหนองคู

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายเพชรจรัญ แหวนแก้ว

๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๘ / ๗๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายปฎิพล เปรมทา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายก้องภพ กาเผือก

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายธนากร แสงจันทร์

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายธรณินทร์ ภาษาดี

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายสุริยันต์ จันใด

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายกิตติธัช ดำมา

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายชัยสิทธิ

์

มามาก

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ดำมา
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายธนดล กานุสนธิ

์

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายอนุชา อินลี

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายนปกรณ์ ศรีถา

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงวิชญาดา บุญเลียง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงจุรีรัตน์ โพธิ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงนันท์สินี บือทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงธีราทร คาระมาตย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงศิรภัสสร แก้วโท

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงรัชนี ภูมี

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงวนิดา สิงห์ชา

๑๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงพิมพ์อนงค์ บือทอง

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงจิรดา คำกันยา

๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายแสงสุรีย์ โทบุดดี

๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายจีระวัฒน์ บางไธสง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายธีรพงศ์ แสงคำ ๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายณัฐพล บ่อแก้ว ๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายวัชรินทร์ ทองห่อ

๑๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายอติชัย ศรีมาลา

๒๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายชาญณรงค์ โล่ห์คำ

๑๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายอนุรักษ์ รักษาสัตย์

๒๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายรพีภัทร สายตา

๑๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายภาคภูมิ โล่ห์คำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงรุจิรางค์ มณีสาย ๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงศิรินทิพย์ โวกสูงเนิน

๑๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงกุลธิดา โวกสูงเนิน

๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงดวงฤดี ทิพชัย

๑๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงบุศรินทร์ หาญจิต ๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๙ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ มรรครมย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงวนิดา ศรีเทพ

๑๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายอนุชิต คำพันธ์

๓๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายธรากร แสงอ่อน

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายธนฤต บุญตาม

๑๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายอิสระ คำสีเขียว

๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายรัตนพล นนทสินธุ์

๑๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายพีระพัฒน์ กาเผือก

๒๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงจันทิมา ปรือทอง ๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงทรงอัปสร ลาศรี

๒๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ปองปก

๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงขวัญจิรา มารัตน์

๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงวิรินรำไพ ทองห่อ

๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงพุธิตา ศรีคะเนย์

๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงลภัส เสือสา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงจุฬาวรรณ พันธวัช

๒๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงเอืองฟา

้

แสงอ่อน
๒๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงอรปรียา แก้วผาลัย

๒๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงอุมากร โสมรักษณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงชนัดฎา ปรือปรัง

๒๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายชานนท์ บุตรสีทา

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ คำจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายบัณฑิตย์ ปรือทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๒๘
เด็กชายปรเมตร์ รักษาสัตย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายรุ่งระวี มีชัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายวายุ หาญจิตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายศิริศักดิ

์

เนาวรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายสมรักษ์ ภูตเวช

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายอุทัย ตันโยง

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายพีรพัฒน์ หวังล้อมกลาง

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายกฤษนัย มุทาพร

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ รืนเริง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงสุวิดา โคกโพธ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงพิสุทธิณี ปองกก

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงช่อผกา วันทาพงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๐ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงมนธิชา วรรณโสภา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงราตรี ปรือทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงอรัญญา รักษาสัตย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงอัจฉรา มีเพียร

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงกมลวรรณ มีชัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงดารุณี ทองห่อ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงนารีรัก ทองห่อ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงปวีกรณ์ สีวะจูม

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงมนัสวี พิมพารัตน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ อินชนะ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงสุรนันท์ สาโสม

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงอารียา เรืองสุทธิ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงนิตยา กุมภิโร

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงนฤสรณ์ มณเทียร

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงชิดนภา ศรีบุญเรือง

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงปราง ภาคแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำย่านาง วัดคำย่านาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายโกมินทร์ รุ่งเรือง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำย่านาง วัดคำย่านาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายฉัตริน มีผล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำย่านาง วัดคำย่านาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงสุรัชญา มิตรชอบ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำย่านาง วัดคำย่านาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายเมธี มุทาพร

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำย่านาง วัดคำย่านาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายปรีชา ทัดหล่อ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายอำนาจ โสมรักษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงกมลวรรณ พิมสุตะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงทิพภาพรรณ

คำภูพูล
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายบัญญพนต์ มุทาพร

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายปฐมพงษ์ ชาทุม

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงภัคนันท์ ประทับศักดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายภูมิทัศน์ หงษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงสุภาวรรณ โสมรักษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงสุมาลี มูลเพ็ญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงสุวนันท์ มุทาพร

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงอนุตตรีย์ กันภัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายกิตติพศ ขันยา

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงณัฎกาญจน์ จูมดอก

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๑ / ๗๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๐๗๕ เด็กหญิงทิพย์วราภรณ์
จักรสอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายนันทนา พิมเสน

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงบวรลักษณ์ บุปผาวัลย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงปภาวรินท์ ด้วงเงิน

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายปราโมทย์ บุตตะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงปานระวี ไตรยะมาศ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายพงศกร ไขแสง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงมุธิตา ขุมเพชร

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงรุ่งอรุณ คู่แก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงวิมลวรรณ สิงหะดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายสิปปวิชญ์ เทียนเงิน

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงสุนิสา จะตุรัง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงหทัยกานต์ ชูแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายอนิวัตติ

์

โล่ห์ชัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายเกรียงไกร พานาดา

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงกฤษณา สอนพงษ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายชัยนิวัฒนา ลาภมาก

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายสิทธิชัย ก้อนใหญ่

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายสุกนต์ธี พึงหนู

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงสุภาพร ด้วงเงิน

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วัดศรีชมภู่  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายธีระศักดิ

์

ร้ายสูงเนิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงนิตยา ถานิตย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายบัญชา บุญยิม

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงกนิษฐา มัธยามาศ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๕๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายสุภชัย ยอดหอ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงจินตพร คำแพง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงจินตวรรณ คำแพง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายนนทนันท์ นาบ้าน

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ มหานิล

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงกิตติยา จิตหาญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงจิราวรรณ ดวงพิลา

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายธนศักดิ

์

เหลาผา
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงรำไพ อัปกาญจน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงศรัญญา อัปกาญจน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ วัดสว่างใต้  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงธนภรณ์ พรมดวง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๒ / ๗๐

้
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อจ ๔๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายนาวิน วรรณโสภา

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๑๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พูลเพิม

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงสุทธิดา ธรรมรักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงอุลัยพร แว่นแคว้น
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายคมเดช พูลภาพ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายปรัชนันท์ อิมเอียม

่ ่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายภาสกร สุทาศิริ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายศรายุทธ วันทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงอนุสรา ค่าแพง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ โล่ห์คำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายวีรวุฒิ แก้วพรม

๒๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงศิริวรรณ ชาวลำเนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายอำนาจ สำราญสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา มาพร
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

วัดสามัคยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๒๔
เด็กชายกฤษณาภรณ์ แก้วกนก

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงจิรภิญญา สำราญสุข
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงจุฑามาศ สมมุด
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายจุลพล ทองห่อ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ ไชยโท
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายชาญวิทย์ วยะลุน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงปรัชญา บัวลา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงปราณี แก้วคำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงพรนัชชา พงษ์ศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงพิมยดา ศรีแลง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงพิมลพัฒน์ สังฆวัตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายวัฒนา ปญญาดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายวิทยา มาพงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายศุภวัทน์ พรมอินทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงอธิชา วงค์วาน
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงเกษรา โถทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายเจษฎา นาบ้าน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงศศินันท์ เชือสิงห์

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายสิทธิพล พุททัยสงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงปุณยาพร ล้อมทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงพลอยชมพู ถุระพัฒน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดเสลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๓ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายกันตภณ เท้าไม้สน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงจันทโรทัย ไชยกาล
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงณัฐชญา อินลี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายพงษ์เทพ แก้วโท
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงพิศนภา ปาบุตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงสมสุดา วิสี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดเสลาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายพงษภัทร รัตนวัน
๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงมันฑิตา คำภาวะ
๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดหนองแสง  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงขวัญจิรา พึงหนู

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงธนพร แก้วคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายนครินทร์ เถือนเจริญ

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงสุภิญญา สุโพธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงเกษมสุข คงยิง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงจินดา วิเศษทรัพย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงนิชาฎา กาเผือกงาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ สุภนิกร

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงวรัญญา ยุคะลัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงสิริวรรณ สิงห์นาค
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายอนุชา จันทา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม วัดห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงจันจิรา สอนพงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)

วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายจิตรภาณุ คำผุย
๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)

วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงจิรัชยา ก้อนสิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)

วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงชินรัตน์ ทองคำพงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)

วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายธีรนันท์ ต้นโพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงปทมาพร ยอดวงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)

วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายพีรพัฒน์ วิจิตรพงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายภูวดล หงษา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)

วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายศิวนาถ ญาติเจริญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)

วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

บุญไทย
๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)

วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายนิติภูมิ สะอาดทองสกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)

วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงนุชจิรา อุ่นอก

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงวริศรา บุญเลียง

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายสุพจน์ ทองแลง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)

วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงอนัน นันตะวัน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)

วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายอนุกูล ดวงมณีย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๔ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กชายชนะศักดิ

์

สวัสดิภาพ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงณัชนิชา บุตตะคาม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงวิชุดา อัปกาญจน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงสุภัสสรา มุทาพร
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงหยกผกา มัทนัง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายยุรนันท์ โมระเดช
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายพัชรพล แสนมี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๘๗

นางสาวนันธิญา ซ่อนกลิน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงพรทิวา ยุติโยธิน
๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายวีรพันธ์ จันทะเวช ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงหรรษลักษณ์ สรรพวุธ ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายบุญส่ง รักโคตร
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายศุภชัย ปาตาสี
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงธณัฏฐา ฤทธิวงศ์

์

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงศรัณยา คำภา ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายก้องกิตติ แก่นกุล
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายจีระศักดิ

์

แท่งทอง ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ คำจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ กาเผือก ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายวรเชษฐ์ วรรณวงษา ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงกฤษณา ไกรเพ็ชร

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายนฤนาท แก้วลี

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กชายอนุสรณ์ พรมกสิกร

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๐๓
เด็กชายสุริยา มีศรี

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กชายปรีชานาถ กุลาหล่า

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายจิรพัส ต้นงอ

๒๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงปวีณา บัวลา ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงสุทธิดา พลราษฏร์

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๐๘
เด็กชายวิรัตน์ สายพันธ์ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กชายธีรภัทร นาคสังข์

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายธนศร วรรณโสภา

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายศิวกร ประไพ
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายเคญู วงศ์สิทธิ

์

๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายอพิชิตพล อ่อนหวาน
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงนัฐธิดา โสวิชัย
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๕ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ ดีเสมอ ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงรัชนี กาเผือก ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงศุภนิดา เสือสา ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงศรุตา แสนพันสิริ
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๑๙
เด็กหญิงบุญญารัตน์ สำราญสุข

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงอารียา ทองห่อ

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ใจแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงเครือวัลย์ ทูลภิรมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายธีรภัทร ทิพย์สุวรรณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงนัดดา สร้อยสุข
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ธูปเศษ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายพิทักษ์ชัย สายตา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายยศพล ถานันดร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงวรรณณิภา ชมาฤกษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายศรัณย์ โสวันนา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๓๐
เด็กชายสุนิติ โขมจิตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายเจตน์ดิลก ขยันสลุง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายกันตินันท์ สิถิระบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายเกรียงไกร มณีเขียว
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายศุภกฤต มหานิล
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายเพชร รัตนวงษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๓๖

นางสาวธิดารัตน์ ทับทิมแสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๓๗

นางสาวสุจิตรา แนบชิด
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงอรระวี วงศ์กัณหา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายอำนาจศักดิ

์

อุไรรักษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงพิมพ์นภา นพคุณ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายไพสิฐ สังข์ทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วมุกดา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายพูลสวัสดิ

์

พูลเสมอ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายอัศวิน ยุวบุตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายภควุฒิ ตาทิพย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายยุทธพิชัย เบ้าคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงนุศรา สุนทรา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงจีรนันท์ มาหา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงวิภาพร หนูสิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๖ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงพิมพ์สิริ ทะนงค์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายธนากร โสภา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายสุทธินันท์ ทนงค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายจตุรวิทย์ สุนทรา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายธีรวัตร รักพรม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายอดุลวัส ทะวงษ์ศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายภูธเนศ ภูบาลี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายไกรวิชญ์ ยลสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายนัทวุฒิ นามโคตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายศักตนันท์ สำราญสุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายพงศภัค มาสา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงศศิธร มาสา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายวันชัย สายเนตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงประวีภา สีดา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายอธิป ปาลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงจิรนันท์ สาระคำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงจิราภา ผูกพัน
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๖๗
เด็กหญิงจุฑากาญจน์ แสงสิงแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงจริญญา วุฒิถาวรกุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงนันนภัทร ภาษาดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงสุสสดี เขจรรักษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายศราวุฒิ ใจแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายอัธวุฒิ วรบูรณ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายปรเมษฐ์ โทบุตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายศุภวิชญ์ กลินหวาน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายธีรพัฒน์ พันธฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กชายนนทชัย สาระ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายอนิรุทธ์ ตลุ่มทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายรัฐนันท์ บุลา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายศรายุทธ พรหมกสิกร
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงลักคณาพร บุญคำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา มันเมือง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๘๒
เด็กหญิงปทถมาภรณ์ พรสี

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงวรรณภา ขวัญสอน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงประวีณา นิลฉวี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๗ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงพรรฑิพา เผ่าผม
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงพิมพ์นภา เรืองหงษา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงมณี ดีวงศา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงกัณฐิกา บุตรน้อย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงนฤมล โกมลศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงกีรติกานต์ ปาวงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงจิราภา จุใจลำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๙๒
เด็กหญิงทศเทียนทอง

พรหมกสิกร
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงวนัสนันท์ สาระ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายวายุ ไกยรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงสุพรรษา สุดอุ่น
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงจิรนันท์ กีฬา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงพิชญาดา อุทาศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายวรวุฒิ ฤารัศมี
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ หงษ์สาหัส
๒๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงจุฑามณี มีชัย

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๐๑
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

มหานิล
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายธัญกร กมณีย์

๑๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กชายจิรวัฒน์ คอแก้ว ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงณภัส เหญเสนา

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กชายกฤตพจน์ ทรัพย์เฉลิม ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายกูลธร สาระรัตน์

๒๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายธนกร อ่อนหวาน

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงประกายมุก เงินจันทร์ ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงภาพิมล โสมรักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๑๐
นางสาวสิริพร เพิมทรัพย์

่

๑/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๑๑

นางสาวนุสบา จิตบุตร ๕/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๑๒

นายนพพร โลมรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๑๓

นางสาวศิโรภรณ์ ศรีวิรัตน์ ๒/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๑๔
นางสาวเสาวลักษณ์ หมุนสิงห์

๑๕/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๑๕

นางสาวกัญญารัตน์ สุกุล
๒๗/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๑๖

นางสาวเบ็ญจมาศ ยุวะบุตร ๘/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๑๗

นางสาวนภาพัตร แก้วครี ๒/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๑๘

นางสาวมนัสชยา โกษฐา ๗/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๑๙

นางสาวสุพรรษา บุญเนาว์
๒๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๘ / ๗๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๓๒๐
นางสาวอารีรัตน์ มหาวัน ๓/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๒๑

นางสาวปาลิดา พานิชย์
๒๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๒๒

นางสาวนันทิชา ศรีสาพันธ์
๑๑/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๒๓

นางสาวอทิตติญา ทะนงค์
๓๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๒๔

นางสาวอรทัย ศิลชาติ
๒๕/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๒๕

นางสาวธันยชนก เจริญผล
๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๒๖

นางสาวอัจฉรา อุทธา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๒๗

นางสาวเนตรนภา ก้อนด้วง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๒๘

นางสาวสาวิตรี มะลัด
๒๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายสุธีร์ พรหมกสิกร ๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายวัชรพงษ์ พิมพ์สวัสดิ

์

๒๕/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงรินลนี สุระ
๑๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายศุภโชค กันยายน
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายนัฐพล ข้างน้อย
๒๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายรุ่งโรจน์ ศิริพันทะ ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ยุวบุตร
๒๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายตะวัน จันทร์ขาว ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉันทะโส
๑๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงอารดา บุญเลียง

้

๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายสนธยา ทะนงค์
๒๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๔๐
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

อัษรพิมพ์
๒๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๔๑
เด็กชายศักดาพรรณ กระจ่าง ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงวรรณิภา วาณวงศ์ ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๔๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ยนต์พันธ์

๑๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงปยนันทนา สายตา
๒๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายวิทวัฒน์ เคนท้าว
๑๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายศุภกฤต ภูมะลี
๒๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายชนะชัย โชติช่วง
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงมัณฑนา พันธ์อ่อน
๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ท้าวแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายธนทัต บุญอุด

๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายกุศล พัฒรากุล
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ วิจิตรพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงสุธาสินี แก้วใส
๒๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงณัชชา ทวีแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๙ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายพงศกร การุญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายเอกภพ เลิศรู้
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายชลนที ท้าวขรรค์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายณัฐภูมิ ปองเพชร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายกฤษฎา คณะบุตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายฉายา พิมพาเพียร

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายนัฐกิตต์ ผลาทิพย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายรัชตะ วงศ์ษา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงอติมา กาเผือก
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

ต้นโพธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงอาภัสรา บางโปรง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงไอรดา หอมชืน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายวรวุฒิ ร่วมสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายจักรภพ เถาว์ดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงดารินทร์ เถาว์ดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๕๙/๑๓๗๐
เด็กชายทิวา บุญมี

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงธาริณี ทะวงษา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงปุณยวีร์ ศรีณรงค์กูล
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายกิตติภูมิ มะลิวัน
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายต้นข้าว โคระชาติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายสรศักดิ

์

ศรีสะอาด
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายอานนท์ สินอ้วน
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงวรวรรณ ทิตะพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงอาริษา อังคะบุตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายโชคชัย ศรีธรรม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายทีรวัฒน์ บุญรอด

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อาจอุดม
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงนัฏฐนันท์ ไพยการ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงนฤมล มูลพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงวรรณวดี มูลพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายธนพล สุสาร
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายนครินทร์ วงษ์ตา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายบุญศรี นนทะศิล
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายศิริชัย ศรีสะเกษ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายอดิศร จันมี
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๐ / ๗๐

้
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อจ ๔๕๕๙/๑๓๙๐
เด็กชายชนสิษฎ์ สุดาชม

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงนวรัตน์ จันทรา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงบุญญานุช โคระดา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงพรพิมล บุญสอด
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงวรดา บุญจีม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงวริศรา ผาสุก
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงสุจิตรา ทองชุม
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๙๗

นางสาวนิพาพร นางาม
๒๐/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายวิรัช พลไชย ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายกิตติพิชญ์ อรสุม
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายสรวิชญ์ ยืนยัง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๐๑
เด็กชายปรมี เรืองศรี

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายสิทธิชาติ ทองไทย

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงปริยาภรณ์ ปอมหิน

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ยานุพันธ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๐๕
เด็กชายสุรวิทธ์ วุฒิยา

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายชัยฤนาท สุดามาตย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จะตุเทน
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายณัฐภัทร เหลืองประเสริฐ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายธีระพัฒน์ โล่ห์คำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายภัทรภณ ยังยืน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายอภินันท์ กำลังวงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุดตา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงโกลัญญา ราชวงษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงจริญา เอือวงษ์

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงจุฑามาศ พิมพาเพียร
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงชิดชนก สมศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงณีรนุช ทาทิพย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงทิฆัมพร อรนิล
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงธนัญญา สีหาคำแดง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงธิติญาพร ไพยการ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงภัทราพร ใจกล้า
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงมนัสพร แก้วกล้า
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงรุจิรา สุดาชม
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงสาวิณี สมบัติเกิด
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๑ / ๗๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ งามสง่า
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงนภัส สร้อยศิลา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงศริษา เฉวียงวาด
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงศศิธร เขมทัตกิตติภพ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงขวัญฤทัย ศรีอุทัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงนำรินทร์ ชัยหบุตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงกัลยาณี พรมกสิกร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายกรวิชญ์ เหล็กดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายวิทวัฒน์ สิงห์กุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงโชติกานต์ พันธ์ดอกไม้
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงชินรัตน์ โพทะจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เรียบเรียง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงจันทมณี ปางเดิม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงภานุมาศ สุริยะภานุพงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง วัดไร่ขี  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายศรัญู กาญจนสาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายชิติพัทธิ

์

ศรีบันเทา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายนพพร บุญธิมา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงกัลญาวี สาระบุตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงอัจฉราวี สุวะมาตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงรุ้งราวี พรมเคน
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงนวรัตน์ ทวีกัน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายนที โพธิสาราช
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิงโคกเจริญ

้

อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายนฤเบศ เกตุเงิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิงโคกเจริญ

้

อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงรัตนพร บุญล้น

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิงโคกเจริญ

้

อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงศิรประภา ดอกคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิงโคกเจริญ

้

อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายรพีพัฒน์ อุ่นใจ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงทักษพร ผ่องแผ้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายสรรเพชรญ ประทุมชาติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงสุภัสสร สังคะนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วันทาพรม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงกนกภรณ์ เชิญไชย
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายกัมปนาท พิลาพันธ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายจิตภูมิ สีหมอก
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายตันติกร ทองเหลือง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายณัฐพล ปฏิโชติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๒ / ๗๐
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อจ ๔๕๕๙/๑๔๖๐
เด็กชายปรเมศร์ กองสุวรรณ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายธนพล ชืนตา

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายภูษิต ไชยพิเดช
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

บุญยอด
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายวิศศะนุ ขุนละมอ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายอชิระวัฒน์ ไชยดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายวีรวัฒน์ ชมภูแสน
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ บุญทำนุก
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงจารวี จิตต์มัน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงปาณิสรา หมายสิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงพิชชาภา วงศ์จันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๗๑
เด็กหญิงพัชรียาภรณ์ จารุไชย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงลลิตา เอมบุตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงกนิษฐา เดชผล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายคณิศร ศิลาชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายฎาวิช พูลเหลือ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงฐิติภรณ์ สาระบัว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บัวผัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงยุวะนิดา ไชยดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายวรวุฒิ มานุพันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายวีรชัย คำหาญพล

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงสุพัตรา ทานะขันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายจักรพงษ์ วิลามาศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงชมพูนุช นวลเพ็ญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายนันทพงศ์ ทานะขันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายนิรันดรน์ โล่ห์คำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงพัชราภา รำไพ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงอรสา มานุพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายไพรวัลย์ ไชยหา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีเสน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีเสน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงจีรนันท์ แก้ววิชัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงชุติมา ช่วยตา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สายสิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายถิรวัฒน์ บุญเรือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๓ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงทิวารัตน์ เรืองฤทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายธนพร นอคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายธีรภัทร นอคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงนริดา พลเภา
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงปยนุช อุ่นเรือน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายพงศธร สรศิลป

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายพัชรพล ศรีงาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๐๒
เด็กชายพิธิวัฒน์ จันทโชติ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายภาคภูมิ โวหาร

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายภูมิรพี บุญเรือง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงมนทิชา โสคำภา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๐๖
เด็กชายยงยุทธ ศรีธัญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๐๗ เด็กหญิงรุ่งทิพย์ลักษณ์
ไกยสิทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงศศิธร พยัคธา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงศศินา ลองจำนงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงศิรภัสสร สารารัตน์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงศิริพิชญ์ ไชยมงคล
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายสันติพงษ์ ทองพรม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายอภิวัฒน์ นามปญญา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงอรกานต์ แว่นเพ็ชร
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงอัฐภัญญา สุดชาวงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายเจษฎา บุญมาลี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายกฤษณะ ถำหิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงจินตนา วรศาสตร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๑๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อ่อนรัมย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงณัฐชา บุญหลง

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อุสาหวงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงณัฐสุภา วรจิตต์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงบงกช พารักษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายปรัญชัย ปาวรีย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงผลิตานัน หล่อโรจนศักดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ใจดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายพิสิษฐ์ พิศชวนชม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายภัทรพล พันธุมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงภัทราวดี ไลยรัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๔ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงมุกมณี มหาวงษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายรัฐธรรมนูญ โสคำภา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงวรรณพร บุญเรือง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงวรัญญา โสคำภา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงหฤทัย ไกยสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงอรชร ศรีสุวรรณ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงอรวรรณ เชืออินทร์

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ นัตถะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงโสภิศนภา โสคำภา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายจิรายุส ศรีสุข
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กชายณัฐพล โคตรทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายนิติศักดิ

์

ประทุมชาติ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สอนสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงศศิธร อนุศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายอนุชา ปานะชำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ดาวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงษาศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อภัยจิต
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายชานุวัฒน์ รักแฝงกลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงทิชากร นิลแสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๕๐
เด็กชายธนกฤต ภูวิมล

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายภานุเดช พานิชกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงรัชนี พรมโพธิทิน

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงศิริวัล วันดีวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายศุภกรณ์ บุญมาลี
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายเดชา ประทุมชาติ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายเมธี บุญเรือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญล้น
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงจณิตา ศิริสวัสดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงจิราพร จันทะเวช
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงฉัตราภา บุญเรือง

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายฐิติภูมิ โพธิศาราช

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงทัศนีย์ ชินวัลย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายธนดล ศรีโนนยาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายนันทวัฒน์ บุญหลง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๕ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงพรทิพย์ มาตมา
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ช่างเหล็ก

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายศาสตรา ไกยสิทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงสริตา นิลมาลี
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงสิริพร อนุศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายอนุภัทร สุระสาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงกชกร สีลาไหม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายกฤตินัย มหาจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายกิตติทัศน์ นุชคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายจิตติพัฒน์ เหมวัฒน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายจิรภัทร ทุมาสิงห์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายจิรโชติ ตรีโคตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายฉัตรชัย ไชยดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงชนันภรณ์ นามทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายชาญณรงค์ พันธ์บุดดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายฐาปนา ขันอาสา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงณัฐพร ผาริบุตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายณัฐพล ลุนพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ วิลาพันธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายดนุชา ปญญายิง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงทักษยา เทพธวัช
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงทิพปภา บุญเกิด
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงทิพวรรณ ต้นโพธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายธนัท นามปญญา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายธนาทิพย์ เภสัมพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงนนท์ธิดา ราวิชัย

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายประวิทย์ จารุสิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายปญญา ยศกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายปยวัฒน์ มหาชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายพงศธร ก้อนแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายพงษ์เพชร พิพัฒน์กุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายพนธกร แก่นนาคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงพลอย รัตนวงศ์สวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงพิยดา จงใจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายภรัญู ทองเสริม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๖ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายภัทรพล ชาญศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงภัทรภรณ์ แสงรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงภาวิดา ผลสิน

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงยุวธิดา แก้วหลวง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายรัชชานนท์ จุฬารมย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๐๕
เด็กชายรัชชานนท์ อุตสาหะพันธ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๐๖
เด็กชายรัฐสิทธิ

์

สาระบัว
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๐๗
เด็กชายลิขิต แก้วแสน

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงวนัชพร ทิวาพัฒน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายวรวุฒิ เสนพันธ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงสิรินดา เพ็ชรัตน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงสิริพิพัฒน์ ธุระสิงห์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงสุกัญญา ดรุณพันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงสุจิรา มิงไชย

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายสุทิวัส ระติเดช

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายสุมิตตรา บุญนูน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงอนงค์นาถ ช่วยสุด
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายอนาวิล บุญสอด
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายอนุศร เผ่าผาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายอภิพล ธโนดมกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายอภิวิชญ์ พรมสวัสดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายอมรชัย วิริยะพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ เกือกูลราษฎร์

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงอมาราวดี ปรีชาหาญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายอรรถชัย มีสิทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายอรรถพล คนไทย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายอาทิตย์ แก้วสวัสดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงอารียา ทวีรัตน์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายเจษฎา บุษรากรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๒๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญหนา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ มีมานะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๓๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สกุลพงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงแสงดาว โกรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายกฤติมุข ตีทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายกฤษฎา ฐานะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๗ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ชมภูแสน
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงธนพร มิงขวัญ

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ มูลผดุง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายธนาคิมต์ ทุมวัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายพิสิษฐ์ สุขศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายพีระพล พลราษฎร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายวีกิจ เกาะแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายสิริรัตน์ ทองมูล
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงกนกพร สมหวัง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายจตุรภักดิ

์

สร้อยแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายชยางกรู วงศ์ก่อ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายฐิติวุฒิ สุขดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายนันทวัฒน์ หมายสิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายพัชรพล สิงหเสนีย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงวรรณภา สุตัน
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงอัญธิยา ยังคัง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายอัษฎาวุธ วงค์ก่อ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายเจษฎา ตาทิพย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พาเคน
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทัศบุตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายฐิติ บุญมาก

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายภานุเดช นามนนท์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายวีรพล ระติเดช
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายศราวุธ ทองบุญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๕๙
เด็กชายศักดิกรินทร์

์

ประเสริฐศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายสุรเกียรติ บุญศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายอณุชิต สิงทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

ผลสิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงอาภัสรา กันหาวัน
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายวิระพล เบิกบาน
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงเมธาวี คบพิมาย
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๖๖

นายธวัติ ศรีทะลับ
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงกิตติธรา สังฆมณี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงจิดาภา แก้วคำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงชนาพร บุญเชิด
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๘ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายนฤทธิ

์

อ่อนคำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายนิรุธ บุญสะอาด
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงภักดิปตา

์

สีหาพรม
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงวชิรา โสภาภาค

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงวราพร ปฏิโชติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงอัคนิจ อุปริทุม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายเอืออังกูร

้

วงศ์มณี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายมิตรชัย สุวะมาศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายวราชัย อุปริทุม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงชินรัตน์ จันทรเสนา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงรุ้งนภา พฤษจะโปะ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายปฐมพงค์ กลัดเจริญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงอังศุมาลี โงสันเทียะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงสิริวิมล ดวงแข
๒๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายอาทิตย์ กุลจินดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะอาด หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงไอริณ ดลศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะอาด หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายมินทร์ทดา ทองแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสะอาด หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ทองลุม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสะอาด หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงขวัญพร กุลาหลัก
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสะอาด หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายฐิติพัฒน์ ภิญโญวรพจน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสะอาด หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ บัวลอย

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะอาด หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายพงศภัค สร้อยเพชร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายศักดิดา

์

พาติกบุตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายพิษณุ โพธิผา

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายสุเทพ แสงประจักษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายกิติภณ ลาภสาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงอรอนงค์ พุทธิวงศ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายทัศนสุนธร มานะพระ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายเจษฎาพร บุญหล้า
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงจินดารัตน์ บรรเทา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงระวิวรรณ ไชยบุญทัน

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงขนิษฐา สาแก

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชุมจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายณัชกุลภร อนุกูล

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายสุรเชษฐ์ ชารีพันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๙ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงนันชนก ผ่องแผ้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๐๖
เด็กชายสุขสันต์ วันคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายภูวรินทร์ เมืองจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา พระกลาง

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงณัฐวดี มานะบุตร

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงเกศรา จักษุมา

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงขวัญจิรา นวลศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงทิพย์อาภร การะไชย
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงนภัสสร จูมจี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สมบัติเกิด
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ หัสดง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงอินทิรา สุขชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

สัตยา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะโชติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายฐิติภัค สีสมัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายพรพิพัฒน์ ม่วงทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายภูวดล ชอบเสียง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงแพรววนิต ไกยนารถ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงลักษณารีย์ พุทธชันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายเกรียงไกร คูณสาร
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายสิทธิกร พุทธขันธ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

สีชมภู
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

พิมพ์โล
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายมีชัย พันธ์เพชร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายเรวัตร จวบบุญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงขนิษฐา จันทร์คำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงจันทนิภา รัฐพิมาย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายธีระพัฒน์ ปตถาพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายธีระภัทร ศรเดช
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทีอุทิศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายสุพรรณ ตังใจ

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงนุสรา จันทา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงศิริญากร พระสุมี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงพิมลรัตน์ วังมนตรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายณัฐพล กลินแก้ว

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๐ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๗๔๐
เด็กชายวสุพล กุดเขียวอาจ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายทรงวุฒิ ถูระวรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายพัชรพนธ์ การุณพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายคณาธิป พรมสม
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงชลิดา พรมรัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๔๕
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ หงส์สิงห์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๔๖
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ทิพอุต

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงนวรี โทนุกาล
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงลลิลทิทย์ โสพลสุข
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงทิพย์ธิดา มาศพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๕๐
เด็กชายสิทธิพล โสดาจันทน์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายณัฐพล วงศ์ทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายวันนภา ทาทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายฐิติญาภรณ์ ต้นประดับ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงภาสินี แก่นวงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงณัฐพร พลเยียม

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงวนิดา จันทะมาลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายธนาธรณ์ ชัยศักดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงฝน แสนทวีสุข
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงดวงฤทัย บุญพรม
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงศิริญญา วงษ์พิกิจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงชลธิชา กมล
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงขวัญนภา เพ็งพาทย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงชุติมา พิมพ์ลัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายปณณวิชญ์ สุทธิรักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายพงษกร พลหาญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายวิริทธิพล

์

หิรัณยพัฒน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงวีรดา มาดายัง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงสุนิสา บุญโสม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายกันตพงษ์ ทองโกฎิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายจีระพงษ์ เกษมสุข

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงดรุณี มีบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายธีระวัฒน์ แก้วส่องศึก
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ อินทร์ขาว
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงปยะธิดา ประเสริฐศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๑ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงอารีดา บุญโสม
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงกนกอร ทองกัลยา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายธนวัตร ตาดำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงนฤมล แก้วเรือง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงปริยากร สีน้อยขาว
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๘๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ปุยจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงภาวดี แสงแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงรุ่งธิวาพร ไก่แก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายศรัณยพงศ์ เปรยะรัตน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงสุชัญญา น่ารัก
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายเจตน์ฐาพล ศิลาลัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงโชติมณี บริสุทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายกิตติพงษ์ พรานเนือ

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงกุลณัฐ จันทวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายอลังการ สิงห์อ่อน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงสกุลทิพย์ ศรีทะวรรณ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายพีรพงษ์ เพ็ชรพลอย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีสมบัติ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายณัชพล บุญยืน
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายจิรพันธ์ พิมเสน
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยรัตน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายรณชิต เกือทาน

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายธนาดล บำรุงสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายบุรินทร์ รัตนจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายพีรพัฒน์ สาธร
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงอรนุช เอือเฟอ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงทิตยา บุญคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงจิดาภา จันทร์ภิรมย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงจิดาภา ทองสิงห์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงกุสุมาวัลย์ จูมดอก

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงเจตสุดา มาศพันธ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายธีรภัทร ไชยงค์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

ศิลาศักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายเศวตโชติ ศรีโพธิแก้ว

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายวิศิษฏ์ ฐานะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๒ / ๗๐

้
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อจ ๔๕๕๙/๑๘๑๐
เด็กชายพงศธร ธรรมบุตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายณัฏฐกิดติ

์

อุดไชยา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

อรัญกลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายวิชชากร อุนาภาค

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายกฤษฎา วันทะนา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายณัฐภัทร ทวีอินทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แสนสี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงภัทรธิดา ชุรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๑๘
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ ศรีสมบัติ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงมุกดา พวงทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงนิพาดา มาระครอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงนราวดี โครศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา โครศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงวาริศา มีบุตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงชนิสรา โสดาจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงกานติมา ธงไชย
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงอุมากรณ์ ถือสัตย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงจิดาภา พงษ์ศรียา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงปณิตา แจ่มใส
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงวิภาดา บุญช่วย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงอรยา มาลาลำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงกัญญสิริ ดาผาวัน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายภูชิต อุดไชยา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายชัยโย พวงทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ คำอ้าย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงอรัญญา จูมดอก
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงศศิธร จูมดอก
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เสืออยู่สาย
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายจักรกฤษ์ กัลยาพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายพลภัทร จุ่มอิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา ทยาธรรม

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงศศิกานต์ อุ่นจิตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงสริณา อุณาภาค
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงอโนมา บุญแปลง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๔๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุนาภาค

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๓ / ๗๐

้
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อจ ๔๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงจุฬามณี จันทร์ชนะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีอุดม
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายพัสสน พิลากุล
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายวัชรพงษ์ โสดาจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงศศิธร วงษ์พิจิตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายจิติวัฒน์ จันทร

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายชานนท์ บูชาธรรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๕๒
เด็กชายปลายตะวัน พันธ์แขก

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงวีรพล บุญยืน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงพรรัมภา ภูสง่า
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงภัทราพร ทัดเทียม
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายยุทธศักดิ

์

ไชยสาร
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงอริศรา สิมุฒิ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงจิตรทิพย์ วงพิจิตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงนนทชัย ถมมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายปรีดีพล บุญยืน

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงพรรณพสา มหิศยา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงลดา สาตัน
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายสมพร แสนศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงกัลยา เศรษฐาวงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายเกษมศักดิ

์

ขันติการ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๖๖
เด็กหญิงนริศราภรณ์ สิทธิผล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงวาสนา สุขสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ปตถาพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ เหมือนประโคน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงปานตะวัน โสเสมอ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงศุภดา ศิลาฤกษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายอชิตะ วงษ์นิล
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงปนัดดา สารทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายศิวกร จันดาพันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงอรวรรณ ศรีสมบัติ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงอัครภา ภูติพันธ์ทรัพย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงจิราภา จรรยากรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๗๘
เด็กหญิงปราณปรียา ตาทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายวีรวัฒน์ ราชวงศ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๔ / ๗๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายพัทธเนตร รุณจำภักดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายสุนทร ภูวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงกมลวรรณ วันดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงจิรัชยา รุจิหาญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงจิราวรรณ ดวงศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายณัฐพล ยอดมงคล
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงณิชาภัทร สิตะเสน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายตระกูล นิลผาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายธนาดล คูณเมือง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ คำพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงสุวิชาดา ศรีหารัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงอริสรา รูปเลิศ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยมาตย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงพิยดา สุติบุตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายชัยณุวัฒน์ อยู่เจริญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายปฐมพงษ์ พัฒนราช

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุพล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงอิสะริญา โต๊ะระ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงธนัชชพร สุวะทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จารุจิตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายสุรชาติ โยคณิตย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กชายเจษฎา โยคณิตย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงกมลพร โนนตูม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๐๓
เด็กชายชาญณรงค์ พวงผกา

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายพันกร ภิรมย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายสถาพร บุญแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงศุภกร มารัตน์ ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอำนาจเจริญ เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๐๗
นางสาวจิลดา แขสว่าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายพิษณุ มลสิน

๑๑/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กชายอิทธิพล อยู่มัน

่

๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายวัชรากร เถาว์ทอง

๑๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงมินทาดา บุญแปลง
๑๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงญาณิศา โมระเดช
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายนราวิชญ์ คูณพล ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายสุทธิชัย พร้อมอาสา
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๕ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายจิณณวัตน มารีบุตร
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายรพีภัทร สารรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงปรินดา อินนวล
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ รักษาศิล
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายธนายุทธ จันทชิด
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๒๐
เด็กชายเมธี สังขฤกษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงสไรชา โสภาพ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงนิชานันท์ จารุจิตร
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายพิชัยยุทธ โฉมเฉลา
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายปฐวีกานต์ ศรีสะอาด
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงสุวิชาดา ศิลาลัย
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงรวีพร ผลสิน
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงเนตรลัดดา คุณสัตย์
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงพรไพลิน คำหวาย
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงศศิธณ มลสิน
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงสุชานัน จันทะสม

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงนิธิดา เทียนบาล
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงชิณรัตน์ สุเกต
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงบุษกร จำแพงจันทร์
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงอมลรดา พงษ์วรวิจิต ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงอนันตญา บัวทอง
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงธิชานันท์ มังคัง

่ ่

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงพิชญาภา พันธหงษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายภรภัทร อักษรพิมพ์
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงซันนี

่

วงค์จันทา ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๔๐
นายทัตพงษ์ จันทาวงค์

๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายณัฐพนธ์ จันทะนัด
๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายพิชัยยุทธ ทองเรือง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปตสายะโส
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงอริสรา สังฆะมณี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาด วัดปาบึงศิลาราม  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายพงศกร สังขฤกษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงสุกฤตา รักษาศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงวารุณี วันทาวงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ วัดโนนค้อน้อย  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงจิรวดี คะนองมาก
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ศรีรมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๖ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายธนาธิป สัตยา

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงศิรินภา ทานะกาศ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงสรนันท์ สุขบุญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายเกียรติพงษ์ พรมศิลป
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงอุมาพร อ่อนมิง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายกรินทร์ เชิดรัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายกฤชนะ ลาภาพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงกวินทรา สีชมภู

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายคุณากร สาสาร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงจิรดาพร จารุจิตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงจิรัชยา มาระแสง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายทัตพร นระศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายธีรภัทร ทวีสุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

หิตะรัตน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงวันวิสาข์ สาสาร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงเบญจพร นุชชาติ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงกมลวรรณ โฉมเฉลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายกิตติภูมิ พรมนาค

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงชลลดา ขันธุปทม์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายณัฐพงษ์ วงศ์จันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายณัฐพล เหมือนเหลา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงทิพย์เกสร อภัยภักดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายธนกร มาลาพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายธรัชพล ใจกล้า
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายธัชพล มาลาพันธ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงธิดาวรรณ เชือหาญ

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงบุษกร ตามวงศ์วาน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงปยะพิดา มาระแสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายพรสิงห์ จารุจิตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายสหรัฐ เค้ามูล
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงอธิชา จันทนะชาติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำพลแสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๘๒

นางวิลาวัลย์ ทองดี
๐๑/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๕๙/๑๙๘๓

แม่ชีประยงค์ ราชวงศ์
๒๙/๘/๒๕๒๐

วัดบ้านเก่าบ่อ บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงธนพร ศรีเดช
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๗ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายธนากร แก่นจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายนันทกร คงคล้าย
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายพชร ภาระมาตย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายสรวิชญ์ วิเศษอุด
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายอนุกูล ตุละวรรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๙๐
เด็กชายโยธิน ตรุวรรณ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายจักรพรรณ แก้วยา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงนัทริกา ทองเลิศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายอธิวัฒน์ พิบาลสิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงอุษณรัศมิ

์

โลชา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายธนกร ชิณสิทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายนครินทร์ เชือหมอดู

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงปภาวดี ปรากฏ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงปาณิชา ฉิมพลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายรัฐภูมิ ขันลังรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงวิภาดา ณรัมย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายศุภกิตติ

์

อาษาสิงห์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายธนากร พิศาลศาสน์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงอารยา ภายไธสง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงธิจิดา จำปาทิพย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายกฤษฎา โสภากัน

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงชนรดา สายศักดา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงญาดาวดี สุวรรณมาศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายธนากร สิงห์ชู

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงธราทิพย์ สิงห์ชู

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงนิรัชภรณ์ ใชคำภา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงนุชจิราภรณ์ แสนศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงปยาดา ธุมาชิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๑๓
เด็กชายเดชาธร นารีบุตร

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงจิราภา วงตรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายชัยดำรงค์ ยอดมงคล

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายธนพล อุตะโม

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงปลันธน์ญา มิมำพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงภัทรธิดา ภิรมย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงภัทราพร นันชัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๘ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายศิริมงคล ทองโพธิศรี

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงศุมินตรา ไชยสา

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายสรยุทธ โพธิศรีคุณ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๒๓
เด็กชายอมรเทพ เขิมขันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายอรรถวิทย์ ไชยจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๒๕
เด็กชายจักริน สินเติม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงจิรนันท์ หาญสงคราม

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายณัฐชัย สุขใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายถิรวัฒน์ ผสมทรัพย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๒๙
เด็กชายธีรภัทร มูลเพ็ญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายนัฐพร สาลี

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๓๑
เด็กชายบัญญัติ อุดมลาภ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๓๒
เด็กชายอดิลักษณ์ เจริญทรัพย์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กชายก้องภพ กว้างขวาง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายจักริน สายสะอาด

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายณัฐพล คุณวุฒิ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายธนายุทธ มูลเหลา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๓๗
เด็กชายธีระพัฒน์ อัศวะภูมิ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายปรัชญา สิทธิคุณ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๓๙
เด็กชายปยะวัฒน์ วงษ์พรม

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายวริทธิธรา

์

จันทร์สร
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๔๑
เด็กชายวุฒิพงษ์ ราชเจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายเจษฎาพร พุฒซ้อน

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงจิรารัตน์ อร่ามศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๔๔
เด็กชายธีรวัฒน์ จงสมชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๔๕
เด็กชายพิชิตชัย คำนนท์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงหทัย สุขใจ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๔๗
เด็กหญิงอารยา ยวนใจ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๔๘
เด็กชายกอบกุล สายสุด

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๔๙
เด็กชายขจรวิทย์ สายสุด

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงตวงพร ดอกขุนทด

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๕๑
เด็กชายธเนศ ถนอมชาติ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๕๒
เด็กชายบวรรัตน์ สิทธิคุณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายวรินทร วันทมาศ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงศศิธร ประณต

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๙ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายหรรษธร เผือแผ่

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๕๖
เด็กชายอภิรักษ์ รวมฉิมพลี

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายสรวิชณ์ กองสุวรรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๕๘
เด็กชายยศพล สายสุด

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๕๙
เด็กชายศุภณัฐ หุ่นโตภาพ

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายชัชวาล หามทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงกาญจนา ผ่าผง

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๖๒
เด็กชายพีระเทพ สุตะโท

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงศุภาวรรณ อินทร์ขาว

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงนวพร หน่อแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ หน่อแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๖๖
เด็กชายปวีกรณ์ ยืนชนม์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงวารุณี บริสุทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงอัญชลี บุญผล

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๖๙
นางสาวรุ่งนภา สิงห์ทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๗๐
นางสาวเจนจิรา ใสเย็น

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๗๑
เด็กชายพัชรพล เชิดชัยศรีพงศ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ไชยเสน

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงบุษบา กิงแก้ว

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๗๔
เด็กหญิงฐิติมา วังสระ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงนุชจรียา ประสงค์สุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงปณิตา พิมพา

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงปนัดดา ใสเย็น

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายภูชนะ ตาทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๗๙
เด็กชายมงคล พลหาญ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงสุพิชชา ตุ้มทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผิวคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๘๒
เด็กชายจักรพรรดิ

์

หมู่เพชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายปองพล คุณนาม

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๘๔
เด็กชายรเณศ แก่นโพธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายศราวุธ รักษาภา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายสุพเดช ทองดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๘๗
เด็กชายสุภวัฒน์ การุญญเวทย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๘๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พลคำซาว
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงอรปรียา คำวังจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๐ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายชูศักดิ

์

พลีจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดศรีคุณคันธรส  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๙๑
เด็กชายเมธา สมบูรณ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศรีคุณคันธรส  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๙๒
นายสำราญ รัตนพันธ์

๐๓/๐๓/๒๕๐๔
โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายกฤษฎา จันทร์หอม

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายกิติพงษ์ พันธ์ชัย

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๙๕
เด็กหญิงกุลธิดา ถินขาม

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๙๖
นางสาวฐะณัทดา ผลาวงษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๙๗
เด็กหญิงณัฐธิรา ศรีวลักษณ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๙๘
เด็กหญิงนำฝน รัตนะคำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๐๙๙
เด็กหญิงมุทิตา วงษ์จันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงวรรณิสา บัวระบัตร

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๐๑
เด็กชายวรวุธ ถานะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๐๒
เด็กชายศุภกร บุญแจ่ม

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงสุกัญญา ธูปทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ขุนโสภา

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงสุวธิดา จารุจิตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๐๖
เด็กหญิงเรืองลดา ธนูชัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายกมลานันท์ อินทะนัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๐๘
เด็กชายกฤษฎา ยานุพันธ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๐๙
เด็กชายจรัญู ไพจิตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ มังฉกรรณ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงนริศรา ทองโพธิศรี

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงปยฉัตร สินเติม
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายภัควัฒน์ชัย อุทธศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ผิวพงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายสุธาวี แขสว่าง
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงสุภาพร สาระบัว

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายสุริยา เอียมศรี

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายอดิศร สิตะเสน

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงอรดา หงษา
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๒๐
นายเกียรติวัติ นิลสระคู

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายเอกรินทร์ มูลเหลา
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๒๒

นางสาวณัฐรินีย์ ทานุมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๒๓

นางสาวณัฐวดี ผลาวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๒๔

นายธิตินันท์ อุดรสาร
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๑ / ๗๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๒๑๒๕

นายวงศธร ทุมมี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายสิริโชค ศรีมงคล
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๒๗

นางสาวเบญญาภา ผลาวงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๒๘

นางสาวณัฏฐธิดา ยกยุทธ
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๒๙

นายนิมิตร หมืนหาร

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๓๐
เด็กชายจิตรกร สมศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงพรมณี ก่องดวง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายดนุพล ลอยหา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๓๓

นางสาวมณี นพเก้า
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๓๔

นางสาวบังอร ลอยหา
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงชลธิชา ศรีเกษตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงปวริศา อนันต์เรือง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ม้าอุตส่าห์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงมาลินี สังข์แก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ภาโท
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงวรัญญา เครือดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงวริยา พัฒนะราช

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงวริศรา จ้อยนิล
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงวริศรา แสงชาติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงศราศิณี ศรีทองเทศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงศิตราภรณ์ บุญทิพย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงสุจิตราพร นุ่มนวล
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ ภักดียุทธ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงเพชรรัตน์ วรรณสาร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงจินต์จุฑา สิงห์งาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงทิพย์ประภา จันทะชิด

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายธนบดี อุดมลาภ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายธิเบศร์ ปาละวงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายศุภกร รักษ์เทศทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงขนิษฐา บุญชอบ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายจรณินท์ เจนจบ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงณิชารีย์ สายพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ แก้วขาว
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงอารีญา พิสันเทียะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงชลธิชา เอมโอษฐ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดชะแงะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๒ / ๗๐
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อจ ๔๕๕๙/๒๑๖๐
เด็กชายธนาวัฒน์ พิพัฒกุล

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายธีรภัทร ไวยธรรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงนันทิดา พลอยวิเลิศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายภูริ สาระพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญชอบ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงอรอุมา พานิช

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายภาณุวิชญ์ มานะพิมพ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะแงะ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายวิทวัส วริวงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะแงะ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายอนรรฆ ภาคสุโพธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะแงะ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายกิตติชัย สิงห์นันท์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะแงะ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงขนิษฐา องอาจ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะแงะ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายณัฐภัทร ยาคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะแงะ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงทิพาพร ศรีบุตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะแงะ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงพัณณิตา สุรำไพ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะแงะ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายอมรชัย จอกทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะแงะ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายชนวีร์ ทองฤทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงทิพย์อักษร อ่อนนางาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายธนากร กว้างขวาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายบูรณ์พิภพ จุฬารมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายวายุ แสงชาติ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๘๐
เด็กชายสุธานนท์ สาระพันธ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายอัคคเดช ศรีแก่นวงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายอัครพล ศรีนาค
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายเจนณรงค์ ศรีโคตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงเนตรนภา สวัสดิเอียง

์ ้

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายอนุชิต ลัทธิรมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายกรรชัย เกือทาน

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายนครชัย บ่อสุข
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงพรณภา สืบศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายภีมพศ สารสมัคร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงวรรณพร อบเชย

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายสรณ์สิริ ไชยพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายณัฐนันท์ โพธิทอง

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๙๓

นายธนวิทย์ ศรีบุตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงนวนันท์ บุตรจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๓ / ๗๐

้
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อจ ๔๕๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายนิลคำ บุญมานะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงปนิตา วิระศักดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายวรวุฒิ แสวงพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงสุภาพร สาริพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงอริสา บุญวิไล
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายกิตติภพ ขันทวัตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ใจชุ่ม

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๐๒
เด็กชายชัชชัย เชิดชู

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุญศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงณัฐกฤตา ภูตะอินทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงณัฐณิชา แสนบุญศิริ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงณัฐวดี จันดาวรรณ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ รักษาศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงธัญรดา ไชยจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายธีรภัทร์ ประจำถิน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายธีรวัฒน์ รอบทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายปณชัย ธิษาไชย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงปรียาพร แก้วขวัญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศิลาวงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทิพรัตน์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงภัทรมัย แก้วศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ มีทรัพย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงวรรณกร เวชพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงศิริปรีญา พันสุวอ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงสังวลีชาติ กิรัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวสิงห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายสุริยันต์ พิญญาณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายอรรถพล สารสมัคร
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายเอกพล พลดงนอก
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงกนกพร สาไชยันต์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีหามาตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ราชอุ่น

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายฉัตรชัย บุตรจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๒๘

เด็กชายชยันต์ บุตรจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงชลดา ยะกาคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๔ / ๗๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายชวดล โมงขุนทด

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายชัชานนท์ สมควร
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงชุติมา เวียงนนท์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงฐิตาภา สุวรรณกุมาร
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายฐิติวัฒน์ ทองเลิศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงณัฎชยาน์ ผลาวงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีไชยา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงดรุณี วีระศักดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายทรงพล โสวิลัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงทิพวรรณ พันธมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายธนากร เพียยา

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงธัญสมร หรุ่นจรัส

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายธีรภัทร ยิมแย้มแสง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายนรินทร สุเพ็ญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงนุสรา แก้วขาว
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงนำฝน ผานัด
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงบุษกร ศรีโคตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๔๗
เด็กหญิงประกายดาว วามะลุน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๔๘
เด็กหญิงฟาประทาน เชิดชู

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงภัทรจาริน วิริยะพันธ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงมัทนา เถาว์ทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงรักษ์ทิตา เกือทาน

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายรัฐนันท์ พิมพ์บุตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงวรัญญา สุพัศดา
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายวัชรพงษ์ ลอกทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายวัชรินทร์ เผ่าสูง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายศรศิลปชัย นารีบุตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายศิวนัส คุ้มวงษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายสรพิชัย ไชยสีดา
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายสหภาพ ระติเดช
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงสุดาพร บุญทิพย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงสุดาภรณ์ มะลิมาตย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงสุนิตา ประทุมวัน
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงอรสา ปาวรีย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงอริสา นวลเพ็ญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๕ / ๗๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงอัญทิชา ลุนสิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กชายเจษฎากร ไชยะมะชิม
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายเดช ศรีเดช
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายเนติธร ศิริเวช
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงกฤษณา ศรีบุตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงจิรวดี มีบุญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายชนัญชน แคนศิลา
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายชาญเดช พวงปญญา
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายชินสิทธิ

์

พรหมศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญลอย
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงณัชชา กาหาวงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายธีรภัทร สุรำไพ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงนทิกานต์ ท้าวแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายนัฐพงษ์ ภูตะอินทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงปยะดา พลศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงผกาพร ภูคา

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายพงศกร ปสสาพันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายพงษ์ปรีชา สายบุญขันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงพัชรา บุตรจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงภคนันท์ สุขมาก
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ นาคสุด
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายรัชพล ม้าอุตส่าห์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงวรรณภา บุตรพรม
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงวิภาดา ศิริวาลย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายศราวุธ โฉมเฉลา
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายศุภกร แสงย้อย

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงสายธาร โพนโคกกล่อง
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายสิทธิชัย ไพรจิตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงสุพัตรา ยืนสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ทนอุป

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายสุเมธ อาบเงิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ โคมทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงอติพร ลอกทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงอนัญญา สมร
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงอรปรีญา สารสมัคร
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๖ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงอัจฉรา โคมทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงอิสริยา วามะลุน

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายเอเทน บุญแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๐๓
เด็กชายโทนทอง ปนศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงโสภิตา บุตรจันทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๐๕
นางสาวกาญจนา มาระแสง

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๐๖
นางสาวกุลสตรี ไชยครุฑ

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๐๗
นางสาวจิตติมา สุวรรณดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๐๘
นางสาวจินตหรา แท่นทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๐๙
นางสาวจิราวดี อบเชย

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๑๐
นางสาวจุฑารัตน์ ทองย่อม

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๑๑

นางสาวชไมพร ผลาวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงวราพรรณ อบทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๑๓

นางสาววิจิตรา สายสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๑๔

นางสาวสุภาวดี หิตะรัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๑๕

นางสาวสุภาวดี อสงไขย
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๑๖

นางสาวอรปรียา หิรัญรัตน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๑๗

นางสาวจิตติมา ลอยหา

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๑๘

นางสาวจินตปาตรี คุณาสิทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๑๙

นางสาวชลดา งามเงา
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๒๐
นางสาวชุติมา สายแดง

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๒๑

นายณัฐวุฒิ สุตะภักดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๒๒

นายธีรศักดิ

์

นารีบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๒๓

นางสาวนัฐธิดา เชิดชู
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๒๔

นายนัฐพล แสงสว่าง

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๒๕

นายนิติภูมิ ชมเชย
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๒๖

นางสาวนุสบา พันธ์เหนือ
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๒๗

นางสาวปภัสสร วิมลเมือง
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๒๘

นางสาวพนิดา นนทะลุน

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๒๙

นางสาวพรติยา ธุมาชิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๓๐
นายมีชัย กุลเกลียง

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๓๑

นางสาวรสสุคนธ์ กุดเปง
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๓๒

นายวัชรากร สิงห์ทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๓๓

นางสาววิชิตา พันธ์สุวรรณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๓๔

นายวุฒิชัย ลาภทวี
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๗ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๒๓๓๕

นายวุฒิชาติ ธิศาเวช
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๓๖

นายวุฒิพงษ์ เย็นเหลือ
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๓๗

นายศราวุฒิ ขวาลา
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๓๘

นางสาวศิโรรัตน์ มูลเพ็ญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๓๙

นางสาวศุภกานต์ รักธรรม
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๔๐
นายอภิวัฒน์ พัฒนราช

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๔๑

นายอภิสิทธิ

์

ม่วงกลิน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๔๒

นางสาวเจนนิสา เชิดชู
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๔๓

นางสาวไพลิน จันธิราช
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๔๔

นางสาววจิรา เกือทาน

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงแตง พรมพิมพ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงปณิตา สายคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๔๗

นางสาวทิวาภรณ์ เชือนิล

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๔๘

นางสาวธนภรณ์ ผลสิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๔๙

นายธนาพงศ์ มุกดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๕๐
นางสาววิระยา โพศาราช

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๕๑

นางสาวสิริมา ครองสุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๕๒

นายอภิสิทธิ

์

พรมพิมพ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๕๓

นางสาวพิมพ์ศิริ สุวะมาศ
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๕๔

นางสาวละอองรัตน์ พุทธบุญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๕๕

นายวุฒิเดช คำสระแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๕๖

นางสาวณัฐริกา นาถาบุตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๕๗

นางสาวนวลจันทร์ คำไสว
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๕๘

นางสาวนันทิดา มงคลเสริม
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๕๙

นางสาวยลดา รำไพ
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๖๐
นางสาวยุภาพร โพศาราช

๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๖๑

นางสาววิไลลักษณ์ โพธินอก

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๖๒

นางสาวสิดารัตน์ โพธิสาราช

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๖๓

นางสาวสุจิตา สินอยู่
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๖๔

นางสาวสุพัตรา วรศาสตร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๖๕

นางสาวหฤทัย อ่อนมิง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๖๖

นางสาวอารยา กาญจนสาร
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๖๗

นางสาวเย็นจิตร แสงธรรม
๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายแทนคุณ ดันนอก
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายรัตนศักดิ

์

ชิดชม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๘ / ๗๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงสุธิดา นาโสก

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาผือโคกกอก   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายกรวีร์ ต้นโพธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๗๒

เด็กชายชัยวัฒน์ จำปานาค
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ศิลากิจ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายศรงณ์คาร สมคิด
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงสุธาสินี แสดง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงจิลลาภัทร อรปญญา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายนครินทร์ สร้อยสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงนิภาพร โพธารินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงสุขสบาย บุญคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงเอ็นดู บุญทา

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๕๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายจตุรงค์ เหมกันต์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายจักรพันธ์ ปาตะศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายฉัตรชัย หอมชืน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงญาดา สุรารักษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายธนพันธ์ หมืนชาตรี

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายธนาธิป ขุนณรงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงปทุมพร ทางแท่งทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๘๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แผ่นทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สำราญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๙๐
เด็กหญิงภาวิดา อินทธรรมมา

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงมุจิตา กุลเนตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงวราพร แดงบุญเรือง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงวิภาดา แก้วการ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายศรัญู สุดาชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงศศิวิมล ลาริมาตร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายศิริชัย สำราญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สารคณา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงสุชาดา ทองวร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงอารยา วันทาพงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

อจ ๔๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงเกวลิน สุรารักษ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๙ / ๗๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงไข่มุก สารคณา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง   

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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