
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๕,๒๓๖ คน ขาดสอบ ๑,๔๒๕ คน คงสอบ ๓,๘๑๑ คน สอบได้ ๒,๙๐๙ คน สอบตก ๙๐๒ คน (๗๖.๓๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๐๐๑
นายพีระพล วันชัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงสุกัญญา สุขนิล

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายธีรพงษ์ พลยง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

มีชัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงพรกมล ถูรวรรณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ นนทพรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงสุจิตรา พิลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงสุนันธา พร้อมทรัพย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงณัฐธิดา วาจาดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุจันร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงรจนา ดวงดี

๒๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงสิริวรรณ สายเนตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงสุธิชา สิทธิ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงอินทนา ขันอ่อน

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงกฐมพร พละเดช

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงจิรวรรณ์ ขันงาม

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงชฏาภรณ์ อุนาภาค

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงชยานันต์ หงษ์พันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงนิรัชพร สีงาม

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ พัดใหม่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วิลัยศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงอรทัย ยวะโนภาส

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ สายโยรักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงชฏาพร นามดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑ / ๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงชลธิชา พิลาทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงวันยุดา เจริญรัตน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงอัญธิกา วงษ์ศรีแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงจิดาภา ชนะพาล

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงปยะณัฐ ราชบัณดิษฐ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงธนัชช ได้พีง

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายณัฐวัตร ภูหลักด่าน

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กุดนำกิน  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๓๒ เด็กหญิงจันทราทิพย์ สมบูรณ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาจิกพิทยาคม เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายกฤตพล คงทน

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายปฏิคม เอียมเทศ

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงสิรินทรา มาพงษ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชือก เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายพีรภัทร อำคา

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายสุทธินันท์ บุตรวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญเสริม

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเมย เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายธีรภัทร์ อันทรบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายยศพร ทองรุ้ง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายธันวา จันทะปญญา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายวิศกร วงค์กัลยา

๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายจาตุรงค์ ไชยโชค

๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายพรพิษณุ ทองผล

๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายวัชรากร มิงไชย

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายธนาวุฒิ ทุมพันธ์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายถิรเมธ รุจิตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายศุภกฤต ชมภูพาส

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

นามชู
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายพุฒิพงษ์ อุทัยนิตย์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายธนโชติ มิงไชย

่

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายณัฐนันท์ ทุมพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงวรรณภา จุปมัดถา

๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงอริยา กันหะคุณ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายกฤษฎาพร วงศ์จันทา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายกฤษณะ มงคลมาตย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายบารมี อยู่มัน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายพีรพัฒน์ นามศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายภูริทัต บุญจอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒ / ๘๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายศิรสิทธิ

์

โมงห้างว้า
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๖๑ เด็กชายหัสธชัยเกริกกล้า

สุระสิทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายเอกชัย อรบุตร

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายพงศกร เข็มแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายสุทธิพร มรดก

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แผนพะนา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงพนิชา วะริวงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงวริยา ธนูชัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงศรัญย์พร อาบทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงอริสา สุวรรณกูฎ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายณัฐพล พันธ์เจริญ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึง

้

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงรุจิรา กานานนท์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึง

้

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงธิดา ศรีนอร์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึง

้

เชือกนอก  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุขวงศ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงมณีวรรณ หล่อกลาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ สันตะวงศ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงวิยะดา แซ่จัง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายจักรกฤษ แซ่ตัง

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายกิตติภัทร สุภิวงศ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายธีกวิน สีเสมอ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายรพีภัทร ปากหวาน

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายวีรภาพ ธนะสีลังกูร

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายอติเทพ สุทธิวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายชาคริต สุขไชย

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงอนันตญา หินผา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายธนภัทร หินผา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๘๖
นายวาทิน อุ่นทวง

๑๒/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายอลงกรณ์ บรรดาศักดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

เกือทาน

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงกมลทิพย์ สายสมุทร

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๙๐ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เจริญบุญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงปรัยา ราชเจริญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงสุทธิดา หินผา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงพรพรรณา ครุธอินทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงดวงพร ใจอ่อน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓ / ๘๔
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อจ ๔๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายจักรกริช อ่อนนิม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายชนสรณ์ สุทธโรจน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายสุทธิเดช โนนยะโส

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายภูธิวัฒน์ สุภิวงศ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายวัชรพล วงศ์คำจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายสิทธิพล จันทร์มณี

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายสรศักดิ

์

แจ่มศักดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๐๒
นางสาวสายฝน วงษ์นิล

๑๐/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๐๓
นายพงษ์ศักดิ

์

ไชยพรม
๒๐/๐๔/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๐๔
นางสาวสุนันทา มีธรรม

๑๘/๐๘/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๐๕
นางสาวสุกัญญา จรูญกูล

๑๒/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๐๖
นางสาวธัญญลักษณ์ เวฬุวนารักษ์

๒๓/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๐๗
นางสาวสุวรรณี ศรีงาม

๒๓/๐๑/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๐๘
นายศุภชัย สันตะวงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๐๙
นายปฎิญาณ ทาตาสุข

๑๒/๐๑/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๑๐
นายณัฐพล กาวิละ

๒๓/๐๓/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายอนุพนธ์ จารุวงศ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ ครองบุญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงอรนุช บุญท้าว

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงอริสา สายทองสุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายพิรภพ พันศรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายภูวดล กาละพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายสุรทัศน์ เล็งนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายศักดา พิมพา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายสุริยะ เวชกามา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายธีรภัทร สิงห์ภา

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายจักรี เดชา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายจิรภัทร พลอาษา

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายทินภัทร นรมาตย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายนที ทำนา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายภัทรเมธ คงเมือง

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายสุรยุทธ ชัยมาตร

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ อรอรรถ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายภานุกร โนนราชา

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายเจริญ กลบกลาง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔ / ๘๔

้
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อจ ๔๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายพนมกร เขตขันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงธีริศรา มงคลมาตย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงเสาวพร เอือแท้

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงดวงทิพย์ พุทธบาล

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงวิภารัตน์ ชาตาสุข

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงธุวานันท์ คำแหล่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงสุรัสวดี โสภารัตน์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงบุลภรณ์ พลชัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงศุภัชญา บุญข่าย

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงดวงมณี จันทะผล

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงคนุตา ธงชัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายภูวดล กาละพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายศักดา พิมพา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายไชยวัฒน์ สุวรรณสาร

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ทองน้อย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงภวิภา สุขส่ง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายอนุชิต ระภาเพศ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๔๗
นายทศพล เข็มสุข

๑๒/๐๙/๒๕๓๘

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๔๘
นางสาวอุษา ราศีร

๒๓/๐๕/๒๕๓๕

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๔๙
นายธวัชชัย บัวดี

๒๒/๐๓/๒๕๓๓

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๕๐
นายปยะวัฒน์ สันตะวงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๓๕

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๕๑
นายอภิสิทธิ

์

ขันเงิน
๑๒/๐๓/๒๕๓๗

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๕๒
นายคมจักร รักประเทศ

๑๘/๐๕/๒๕๓๘

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๕๓
นายสุรพงศ์ นดาบุตร

๑๕/๐๑/๒๕๓๕

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๕๔
นายชินกร สุพล

๑๓/๐๘/๒๕๓๖

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๕๕
นายณรงค์ฤทธิ

์

สุพล

๑๘/๑๑/๒๕๓๘

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๕๖
นายสุรศักดิ

์

สุยะทา

๑๗/๑๑/๒๕๓๘

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๕๗
นายณัฐพล ชันอุไร

๓๐/๑๐/๒๕๓๘

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๕๘
นางสาววิจิตรา สังขฤกษ์

๒๘/๑๐/๒๕๓๗

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๕๙
นายศักดิดา

์

กันหะคุณ
๑๕/๐๘/๒๕๓๘

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๖๐
นายณัฐพล ทองเบ้า

๑๗/๑๑/๒๕๓๘

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๖๑
นายสมพงษ์ บุญภา

๑๐/๐๖/๒๕๓๘

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๖๒
นายวาราธา เชิดชู

๑๗/๐๕/๒๕๓๘

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๖๓
นางสาวสุปราณี มุ่งดี

๑๗/๐๑/๒๕๓๔

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๖๔
นางสาวเอมิกา ไชยมาตย์

๑๓/๐๑/๒๕๓๓

วัดนายม หนองแห่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕ / ๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๑๖๕
นางสาวสุดาพร ช่างหล่อ

๑๘/๐๒/๒๕๓๗

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๖๖
นางสาวเสกสรร ศรีงาม

๑๙/๐๖/๒๕๓๔

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๖๗
นางสาวสุวรรณี ศรีงาม

๒๓/๐๑/๒๕๓๘

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๖๘
นายศุภชัย สันตะวงศ์

๑๗/๑๐/๒๕๓๘

วัดนายม หนองแห่  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงศดานันท์ อรัญเพิม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล วัดสระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงสิลินญา ทันจิต

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อบุโปโล วัดสระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงพิมมาดา เหรียญทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อบุโปโล วัดสระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงพรณิภา จันทร์งาม

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อบุโปโล วัดสระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายพรพิทักษ์ สายเจียง

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อบุโปโล วัดสระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายอนุกรณ์ ไกยกิจ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อบุโปโล วัดสระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงกนิษฐา สุวะไกร

๒๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายกฤษณะ นนสุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ไชยสาร ๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงชวัลรัตน์ นามบุดดี

๑๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ธุระบุญ ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ รักษา

๒๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ วาหะรัมย์

๑๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงถานิกา ถามะพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงทินารมภ์ ไกรรัตน์ ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายพนมรุ่ง พลศรี

๒๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงพรชิตา สุทธิกาญจน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายพัทธพล บุตรสาร

๒๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายภานุวัตน์ โกมล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายยิงศักดิ

่ ์

สีวะกูล
๒๐/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายรพีภัทร สายวาศ

๒๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายระพีพัฒน์ พลเดช

๒๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายรัฐศาตร์ แถวทัศ ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงศิรินภา สุระเกษ

๒๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงศิริยากร โสบุญ

๒๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายศิริราชย์ อาริจิตร

๒๐/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายสิทธิพงศ์ บุญมูล

๒๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายเกริกพล ธรรมคันธี

๒๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายเพชร วิเชียรศรี

๒๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ธรรมวงค์

๒๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงเรณุกา พระศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงประภัสสร สีล้วน

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงชนัญชิดา น้อยทะรงค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายฐิติพงศ์ สุทัศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงบุญยานุช สารทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงปริยาภัทร สู่สุข

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายพงศธร กุลบุตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายพงศ์วณิช กิจช่วย

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายพรชัย คูณศรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๐๘ เด็กหญิงพรรณนาราย
สุวรรณวิชิต

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญลำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงพัชราภา บุญลำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายพันกร นันทจันทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายภูริภัทร สิงหาวงค์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายวีระพงษ์ วงษ์สามารถ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายวุฒิชัย จันทองคำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสนวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายอดิสรณ์ กัลยาฮุด

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงวารุณี วงษ์สามารถ

๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงกรรณิกร แนบชิด

๒๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หมูแพง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายชัชชัย พันธ์สาย

๑๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายชินกฤษณ์ ตาทิพย์

๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายต้นกล้า บุดดาวงค์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายธนวัฒน์ ยังยืน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงธัญสุดา เทียงธรรม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายนาวา แผนพนา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายพิษณุ หนูมา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงวรัญญา เข็มสุข

๐๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายเอกสิทธิ

์

เข็มสุข
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายพงศพัศ มาพงษ์

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายพิสิษฐ์ ฮวดพรม

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายกฤษณะ เทียงธรรม

่

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจาน สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายพรมงคล แสงเพชร

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจาน สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงรัตติยา วงษ์คำชาว ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนจาน สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายเลิศอุดม ผางพันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจาน สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงโสธริญา มุมอภัย

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจาน สระเกษ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายวีระพล เทียบโพธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร ถัมกำเนิด

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงณภัทร อุปกา

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงสุธาสินี ศรีงาม

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงจีรพง ภูกองชนะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายเจษฎา มนต์คง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายศรัญู ประทุมทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายกุลพิธาน์ จันทร์แดง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายอภิชัย พันธเสน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงมีนา ประสมศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายเดชาวัต นามเจริญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายธนวันต์ มีทองแสน

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายวรวิช ก้อนทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายสงกรานต์ โสภาภาค

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ แสนทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงณัฐชา ปญญารัตน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงณัฐธิดา สายบุญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงพรรณิดา บุญใบ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงวิรดา ศรีบุญเรือง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายมนต์ธร โพธิขาว

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงกฤตพร ธุระกิจ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงกัญญาณี ปองเพชร

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงญาณิศา มาลัยลอย

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงณิชาฎา ปองปก

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงธนพร แพงคูณ

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงนิชนันท์ แสนสมัคร

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงธิดาพร สายสิน

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงปนัดดา เนินทราย

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงปณิตา อาสาศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงปทมา ดวงโสภา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงภัณฑิรา โล่ห์คำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงวริศรา ชินภา

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายณัฐพล เข็มเพชร

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายทัตพงศ์ สิตะวงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘ / ๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายนพพร จำใบ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายนภัส บุดดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายรวินันท์ วุฒิเสลา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายระภีภัทร ยังยืน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายรัชพล ทองจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายศิวกร สีสุตา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายอภิศร ขันอาษา

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายอภิเชษฐ์ เนินผา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขันธหัด
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายจักรพงศ์ เสริฐศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายเจษฎา ขันอาษา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายธรณ์เทพ ตาทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายพีรวัฒน์ ศาลารมย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายวิริทธิพล

์

ภู่รย้า
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายอนุสรณ์ เสนารินทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายอภินันท์ สานนท์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีสิห์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายเอกวิทย์ รักพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีจันทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงนันทกา แสนนาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงวรัญญา ยังยืน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงสุกัญญา แสงกล้า

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงสุภัสสรา แก่นท้าว

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงอารียา สมุทรเวช

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงกนกภรณ์ พลเยียม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงกฤติกา จันทรุกขา

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงโยษิตา โพธิภักดิ

์ ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายจักรพรรดิ แคนมา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายณัฐชัย สุตภักดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายเตวิชญ์ วิชาพล

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายธนภัทร สมเมือง

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายธีระพงษ์ ศาลารมย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายธีระพงษ์ ธรรมชาติ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายภูดิศ คู่กะสังฆ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายวีระวัฒน์ สมรรถพงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายนรทิป สุขวิเศษ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงจิตรพัตรา สมเผ่า

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงพิมพกานต์ อรศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันดาวงศ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงอภิสุตา บุญรำไพ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายนนทชา บุญลำไพร

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงพัชราภา มะแสงสม

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายภูวดล ขันธหัด

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายธนโชติ แคนสีลา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายทวีชัย หงษ์สา

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายอภิชาต แคนสีลา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายปฏิวัติ ยุทธไชโย

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงธนาภภน์ แก้วสะอาด

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงดารินทร์ ทองเจียว

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สีมาชัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงศุภภรณ์ ดอกนมกลาง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงฉันทพิชญา ขวัญทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงพัชราภร สุขจิตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงอุรัสยา มีศรี

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงกิงการณ์

่

เสนารินทร์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงขนิษฐา พลสมบัติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๒๖
นางสาวชลิดา วงษ์สา

๒๒/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายรัตพล ปญยะสา

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายนิติกร พลสันติ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายศักดิดา

์

วรรณพัฒน์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ นีระวงษ์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงคณภรณ์ จงใจ

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายวชิรวิทย์ ไกยนิตย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล หนองตาใกล้  

อจ ๔๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ ศรีวงษ์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายสุทธิธรรม มุทาพร

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายชิติพัทธ์ ดวงโสภา

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อนาดี ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๓๖
นางสาวดารารัตน์ ยศกลาง

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๓๗
นางสาวประภาษิต สตะจิตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๓๘
นางสาวธิติมา ลาหาร

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๓๙
นายมัธยม โสระเวช

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๓๔๐
นายวีรภัทร ต้นโพธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๔๑
นายศุภณัฐ นาคพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๔๒
นายสรรพสิทธิ

์

นาคพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๔๓
นายอาทิตย์ มาประสม

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๔๔
นายวิศาสตรา เจริญบุญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๔๕
นางสาวกวินนา ไชยวงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๔๖
นางสาวธิดารัตน์ วงค์จันทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๔๗
นางสาวเบญจวรรณ ลาภรัตน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๔๘
นางสาวปทมพร คูพรมมี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๔๙
นางสาวรัชนีกร สีดา

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๕๐
นางสาวอมรศรี วรลี

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๕๑
นางสาวกมลชนก เจริญบุญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๕๒
นางสาวชัญรชาภัช พรมโสภา

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๕๓
นางสาวชนัญกร แก้วบุญเรือง

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๕๔
นางสาวฐาปนี ฉิมพลี

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๕๕
นางสาวพรภิมล ลาภสาร

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๕๖
นางสาวรัตนาวดี กากแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๕๗
นางสาววิมลรัตน์ ชินโคตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๕๘
นายณัฐพล ลาภรัตน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๕๙
นางสาวศศิภรณ์ บุญไทย

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงชัชชา เหลาบัว

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงรัตติยาพร ชัยเหนือ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงจารุวรรณ พร้อมสุข

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายกิตติชัย หงษ์อินทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายเกรียงไกร ชมัฒพงษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายณัฐพงศ์ พละศูนย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายธนัท สีไสย

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายภูษิต ไชยงาม

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายสิทธิพร นิวทอง

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายเอกราช ชำนิพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายศุภชัย เบ้าสุวรรณ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายฐิติกร จันทร์อ่อน

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายธนบัตร อุดธิตะสาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายอภิวัฒน์ จันทร์จำปา

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายชนาธิป แสนหงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงอัญชรี ภิญโยขวัญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายวาทยกร ไชยเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุวะรักษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงวิภาดา สีหาราช

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงชุลีพร พันขาว

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายวีระชัย ดวงมณี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายเกรียงเดช ใกล้ฝน

๓๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายกิติพงศ์ รืนเริง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายธนัชพร แสนโท

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายธีรภัทร สอนพงษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายวุฒิชัย วันทาพงษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

มุทาพร
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงปาริฉัตร โหงคำจันทร์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงนิตยา บรรจง

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายเอกปวีณ์ มันคง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงสุทธิดา นำภา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายพุฒิพงษ์ แก้วผาลัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงยุภาพร อินลี

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายจตุพงษ์ พลประถม

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงสุนิษา มุทาพร

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายชัชวาล ลาภรัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายธราเทพ ต้นโพธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายจาตุรงค์ จันทร์แดง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงยุวรินทร์ เสือสา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงพันธิตรา จันทร์น้อย

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงปรางทิพย์ โสมรักษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงปาริชาติ มุทาพร

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายสิปปกร ยอดแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายยศพล แก้วแสน

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายธีรเมท โล่ห์คำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สารคณา

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงดาวรินทร์ สีสุวงค์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายสุรชาติ ปรือทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายคณิศร มุทาพร

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายนันทิพัฒน์ เบ้าทอง

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายนพฤทธิ

์

ศรีโท
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงรินรดา โทบุดดี

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงสุพิชชา มุทาพร

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงเนตรนภา ลาภรัตน์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงชมพูนุช ศรีอักษร

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายศักดิสยาม

์

ลาภสาร
๑๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๑๖ เด็กชายชุติกาญจน์มณี
พลศิริพงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปลาค้าวหนองนำเทียง

่

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๑๗
นายกติกาพร ภาคพาไชย

๒๔/๒/๒๕๒๐ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๑๘
นายคงศักดิ

์

วงศ์เย็น
๑๗/๒/๒๕๔๐ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๑๙
นายครสวรรค์ ผาชัน ๑/๑/๒๕๒๖ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๒๐
นายจตุพงศ์ คำบุญเหลือ

๑๙/๑/๒๕๔๑
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๒๑
นายจุลวัฒน์ โพนสร้างแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๒๒
นายชาญชัย ปานุเวช

๑๓/๒/๒๕๓๖
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๒๓
นายชัยณรงค์ ศรีชัยโย ๖/๘/๒๕๒๘ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๒๔
นายดนุพงษ์ บุญกลม ๖/๖/๒๕๓๖ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๒๕
นายถวิล สุวะมาศ

๑๗/๘/๒๕๑๙
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๒๖
นายทวีศักดิ

์

ทองทัพ ๗/๕/๒๕๓๗ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๒๗
นายนิวัฒน์ ทองคำบุตร

๑๘/๑๑/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๒๘
นายบุญรัตน์ บุตรดี

๒๗/๙/๒๕๑๑
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๒๙
นายปญญา ไกยชาติ ๒/๖/๒๕๓๔ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๓๐
นายประสงค์ กุลฉิม ๙/๙/๒๕๓๒ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๓๑
นายไพโรจน์ มะลิวัลย์

๒๕/๙/๒๕๓๐ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๓๒
นายวิรชัย สุรำไพ ๙/๗/๒๕๓๙ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๓๓
นายพชรพงษ์ ขุนทอง

๑๒/๑๑/๒๕๑๖

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๓๔
นายแพงศรี แก่นท้าว

๑๖/๖/๒๕๓๑
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๓๕
นายมนัสชัย พูลชาติ

๑๘/๒/๒๕๔๐ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๓๖
นายยุทธนา ขันอาสาวะ ๔/๕/๒๕๓๕ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๓๗
นายศราวุธ ยิมถนอม

้

๖/๒/๒๕๓๒ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๓๘
นายศราวุฒิ แก้วป

๑๙/๑/๒๕๓๐ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๓๙
นายสุรศักดิ

์

โฉมนาค
๑๘/๑/๒๕๓๖

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๔๐
นายอภิสิทธิ

์

จันดาวงษ์
๒๒/๒/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๔๑
นายอาทิตย์ จันทร์ทอง

๑๑/๑/๒๕๓๐ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๔๒
นายอุบล ผิวหอม

๑๕/๒/๒๕๒๔
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๔๓
นายอลงกรณ์ เกือกูล

้

๕/๕/๒๕๓๔ ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๔๔
นายอำพล คำหอม

๔/๑๑/๒๕๓๓
ศูนย์การเรียนชุมชนพรสนิทศึกษา เทพมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายสุริยะวงศ์ จารุจิตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงณิชกานต์ ตะนุมาตย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงปนัดดา ไหว้ครู

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงสุพิตา ปานะวงค์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายสุริยะ ปญญา

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายกฤตเมธ วงค์จันทา

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายณัฐภูมิ โพสาราช

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายชิติสรรค์ ตะนุมาตย์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายจิตติพัฒน์ ปานะวงค์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายธนดล วงจันทา

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงรุจิรา รุจิตร

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงธนัญพร แก้วแวว

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สมบูรณ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๕๘
นางดวงใจ จำปานนท์

๑๑/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายเมษา กงสันเทีย

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ราชวัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๖๑
นายสุชิน วิริยธรรมเจริญ

๒๐/๑๐/๒๕๐๖
โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายปรติ สวัสดี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายทนงศักดิ

์

ชัยอินทร์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายขวัญลือชา เสือเดช

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายพันธวิศ นีระบุตร

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายชวัลชัย ชะนะเพีย

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายสายฟา อินทรกำแหง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายชยานันท์ ยิงยง

่

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สายตรง

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายวีระวัฒน์ นามสิงห์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายพฤทธชาติ เสนสาร

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายรังสิมันต์ แซ่จึง

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงอริญญา พุทธอินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงปนัดดา จารุมี

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงปนัดดา ศรีคำมูล

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงจุฑามาศ สายสมุทร

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงวิไลวรรณ สดชืน

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงจิราภัทร สวัสเจริญ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศิลานาหว้า

์

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายศรัณย์ ดีดพิณรัมย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว วัดหนองขาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายเจษฎา ล่ามแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม วัดหนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงอินทิรา ฮองเรียน

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม วัดหนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงจิรภิญญา ลุสมบัติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงวราพร ยุคลัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายนัฐพล สมานทรัพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายพิรุณ บุญมา ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายพีรภัทร จักร์คำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายสนธิ ไชยวงศ

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงสุชานรี บุญเสริฐ

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงเพียงวลี ปรามุทา

๓๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงจีรนันท์ คำจันทร์ ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายจีรศักดิ

์

ใจชืน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายนฤชิต ธนูศิลป

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไชยวงค์ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายศิรสิทธิ

์

บุญไชย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุภักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงอภิญญา ตรงธิ ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงอังศุวีร์ สีสด

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายพงค์พิพัฒน์ วงค์แสง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายมนัส อ่อนชาติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงนำทิพย์ แก้วตา

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายภานุพงษ์ ดอนน้อยหน่า

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายเอกรินทร์ หินอ่อน

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายปยวัฒน์ ธรรมรักษ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงพรไพลิน มิยะพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงไพรินทร์ มูลวงษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงสุกัญญา คูไชย

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หนองขาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายพงศกร เกษดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทัศบุตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ คำประเสริฐ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายธนากร อินอ้อย

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายอติคุณ บุญพุท

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายศุภวิชญ์ สายวร

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายวิทวัส โสภิพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายธนากร นาคีไฟ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายเจษฎาพร เนินผา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายภาณุพงศ์ คำหงษา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ อรรถรัตนศักดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงนภารัตน์ สว่างวงศ์สกุล

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงปยะพัชร์

ปณณวัฒนานนท์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงธรรมนิตย์ พันธ์ชักทรัพย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ บุตรรักษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงสุภัสสร สุขสะอาด

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงพิรดา วันชัย

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงพิยดา สาวะรถ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงณัฐณิชา อังสุพ่วง

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงอิมพวรรณ รังแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงปานไพลิน อ่อนสา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงปณณธร ปญญานาม

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงพิไลพร ศรีแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงอริสา บุบผาชาติ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงสุจิณณา พระศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงนันทิชา ทองไชย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงพิชญธิดา อ่อนสา

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายประวิทย์ อักษรพิมพ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายธนากร ลัทธิมนต์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายบรรณวิชญ์ โพนแปะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายชัยธวัช บรรลุ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายรัฐนันท์ แสงจันทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายวิทยา จันทร์เพ็ชร

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายพีรนัฐ ศิริสืบ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายภัทรดนัย เขียวน้อย

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายธีรุตมา จันทะพา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายวีระพงษ์ สุขเสริม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายธนพงศ์ สารบุญ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายวศรุตม์ เสมอใจ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายชญานนท์ บุตรตะมัง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายพรพิพัฒน์ ฤทธิทิศ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายธนกฤต ศรีโรจน์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายฤชุวิญญ์ สุพลจิตต์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายจิรายุ สดสูง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายภานุพงศ์ เชิดชู

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายกาญ เสนาจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงธัญวรัตน์ สุริโย

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงกฤษณีนาถ ทองปาน

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงปณฑิตา เกตุถนอม

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงช่อชฎา กสิผล

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงพุทธิวรรณ์ ปรามุทา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงเฉิดฉัน ฉิมขันธ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงธีรนันท์ กอบบุญโชติ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงสุพิชชา ชัยธิสาร

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงสโรชา เดชวงศ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงศิรประภา บุญจอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงนันทิมา สอรักษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงอินทิรา งามดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงวิรากร ทัศบุตร

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงมาณีณัฏฐา อัคฮาด

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงขวัญฤดีชนก ผลให้

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๖๘ เด็กหญิงขวัญฤทัยชนนี
ผลให้

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงนันทวัน กุลโท

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงณัชชา หินอ่อน

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายธนสิทธิ

์

กลินบุบผาพฤกษ์

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายวนศักดิ

์

โมฬา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงไอลดา ปริญญาสกุลวงศ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงรศิตา อธิวัฒนธีรานนท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศาสตราชัย

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงธัญวรัตน์ มิลลิมาตร

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงสุวิชาดา ปากอุตสาห์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงจิวนันท์ ปญญา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงกวินทิพย์ ถามะพันธ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงณัฐธิดา นวลจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงเบญญาดา ทัศบุตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงปาลิตา ทุมมาวัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงภัทรสุดา ทองห่อ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงจิราพร บุญเกษ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๗ / ๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงจิราลักษณ์ คุณารูป

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงพัชรวิไล เกือทาน

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ผุสิงห์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงภาตรีญา ภารชาตรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงอารยา สมมิตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายณัฐพล พิลาวุฒิ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายลัทธพล แสงจันทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายอภิสร พละศูนย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายสายฟา วงศ์โสภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงศิรประภา พันธุมาตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงลลิตา เครืองทิพย์

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงสุนทรา เจริญวงศ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงอรทัย สุวะไกร

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พุทธิวงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงปาริชาติ ใชคินี

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงอาทิตยา ทวีพงษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงประภัสสร เพ็ชรเล็ก

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงสุกัญญา พนารินทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงวรัชญา บุญกัณฑ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงเนตรอัปสร เข็มสุข

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงปวริศา คุณาสิทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงนวนันท์ บุญกัณฑ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทุมนัส

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หลักคำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงบุศรินทร์ บุรมย์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงธิรดา ยุภาพันธ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงพิมวิไล มะโนรัตน์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงเบญจรัตน์ บุตรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงกุลวดี สมใจ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงปทมา ผ่องแผ้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายปยพัทธ์ ทองโส

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายณฐวัฒน์ กาญจนาภา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายฐาปณพงษ์ พูลสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายณัฐภูมิ มาสขาว

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายวันฉัตร บุบผาพวง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายวิชชากร มุสิกะสาร

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายสุรบดินทร์ ขันอาสวะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายสหรัฐ นาท้าว

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

นาราษฎร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายอนพัทย์ พันเทพ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายนภัสรพี พาหา

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายรัฐภูมิ ชิตวงศ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายพายุ บุญครัง

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายเกือกวิน

้

ทัพซ้าย
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายภูมินทร์ ผายพิมพ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายสุทธนา แดนโพธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายมงคลชัย ช่วงโชติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายนรบดี จันมี

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายพชร คำศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายอณิรุต วริวงค์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายภูรี พลราช

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายทัตพงศ์ เข็มรัตน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายปวริศ จำปาหอม

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงชีระกานต์ สุทธิโสกเชือก

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๓๙ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
สกุลไทย

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงนันท์นลิน ลาผ่าน

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงงามสิริ ภูษา

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงปองกานต์ ปรุโปร่ง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงพรรษกร อดกลัน

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงปยะกมล ภูตะเวช

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงณภัทร กาญจนาภา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงปวริศา ปยะพันธ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงพัณณิตา บุญหลง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงศศิธร อภัยพันธ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงญาณัจฉรา บุตรมาศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงรุ่งไพลิน กุบแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงภัคจิรา เรืองบุตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงชนกนันท์ นนทะใส

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงปาเจรา ชืนตา

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงภูริชญา โมรา

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงธัญญา บุญทวี

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงจิราภัทร สิงห์ทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงปานตะวัน ธิษาไชย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายมนปกรณ์ แก้วอ่อน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายกรพจน์ กมลรัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายอารยชน กัลยบุตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายยูโตะ โยะซิดะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายเสฏฐวุฒิ เกือทาน

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายชนกชนม์ นวลอินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายอชิรวัตร ปานพรม

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายพงศภัศ ทองเกตุ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายธนกฤต สุตะคาร

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายธวิชชากุล โลหะสาร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายญาณพัทธ์ วงศ์ตา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายสวิส สุทธิเดช

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายกฤษฎิ

์

บานแย้ม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงอรรชิสาศรีนิวัตร

ศังขวณิช
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงธมลวรรณ สิทธิเดช

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงสิชัญญา เหเตโชดม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงวรินทร จันทสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงอภิชญา สายลัดดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงธัญสินี เทียนทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงชิดชนก โสมรักษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงพรรณภาวี มีธรรม

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงเมธาวี ปะวิโน

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายภาณุพงศ์ จันทร์โทวงศ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายสิทธิพล กงทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายปเนต ทองพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายพิชชญะ ถาวรคุณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายวัชชิระ นะวะทิตย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงวิภารัตน์ เรือนพิมพ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงธิดา แซ่ว่าง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงสุกัลญา วันเพ็ญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงณิชา อภัยพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงจิตติคุณ พงศ์ดารา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๐ / ๘๔

้
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อจ ๔๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงสิริวิมล ไชยโคตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงธนัชชา ตะนุมาตย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงสุภัสสร จันทนัด

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงชลพรรษ พินิจภาระ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงสุพรรษา พันธ์เจริญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงภัสราภรณ์ จงเทพ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงกฤษณา ลำเนา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงอนัญญา เพ็งพาทย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงอรัชพร โคตรวงศ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงณัฐณิกา สมบูรณ์พงษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายโชคชัย โสภากันฑ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงปฎิมา มูลผล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงสุนิสา คันทะจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงนิชนิภา รุจิตร

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงรุ่งนภา พลโทบุญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายตรีทีพยนิภา อภินันกิจไพศาล

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายปญญา กระจ่างใจ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายศวิกร มิดชิด

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายนฤเบศ คำศรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายพิชิตชัย ถามะพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงนัสพร วรรณพัฒน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงธนพร ไชยโย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงเครือฟา ลีลาบุตร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงสุกัญญา เฉกแสงทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงณัฐพร จันทโสด

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงจันทกานต์ แก่นท้าว

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ แสนมี

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงสุมิตรา สุภานิช

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงนวพร ใจทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่คำ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายอรรถพล บุญจัง

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายพอสชินัน จันทวงค์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงจริญญา พวงจันทร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงชินรัตน์ แพงจ่าย

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงศุจินทรา คำผาลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงอรชพร โสดา

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๑ / ๘๔

้
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อจ ๔๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงอารยา ชายสูงเนิน

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ราสิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๒๖
นางทัศนี ขันติกิจ

๒๖/๘/๒๕๑๗
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายชิติพัทธ์ ปสสา

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงนิลทกร ทุมชาติ

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สีฟา ๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงพนิดา ขันเงิน ๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สารสิมมา ๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงอินทุภา สารสิมมา

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงหทัยชนก บุญทา

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๓๔
นางสาวฉัตรสุดา เจริญรัตน์ ๘/๙/๒๕๓๓

โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๓๕
นางสาวแววตา ธรรมลี

๑๕/๒/๒๕๒๗
โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๓๖
นางจินตนา พันธ์สอิง

้

๒๑/๑๐/๒๕๐๔ โรงเรียนโคกสวาสดิหนองสองห้องดอนแดง

์

เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๓๗
นายศักดา สีทา ๘/๙/๒๕๓๑ ศพอ. เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายชนะวงค์ ไชยดี

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน เทพมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงกนกกร นวลแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ พิมพ์มีลาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงกนกวรรณ หินอ่อน

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงกมลชนก ลุสมบัติ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงจิระนันท์ สารคะณา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงจิราวรรณ โพธิไข

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงชลนิภา รืนเริง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายณัฐพงษ์ สายคำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายณัฐพล หินอ่อน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายดัมพ์รงค์ ขันธวิชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายถิรไท น้อยหอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายธนโชติ โชคศิริกุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงธวัลยา ลาภบุญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายธีรนัย บุตรใส

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงนราทิพย์ ขุนณรงค์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงนันทิดา สุรารักษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุรารักษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายปยทัศน์ อุปริมาตร

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงผกาวัลย์ สำราญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงพิยดา แสนคูณ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ บุตรตะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๒ / ๘๔
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อจ ๔๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงภาวินี สอนพงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายยุทธนา สารคณา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงวรัญญา สุรารักษ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายวิภพ อาทรวัฒนกิจ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายสรทัศ รืนเริง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงกมลเนตร ศรีทุ่งฮาก

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงกวินธิดา ทองเฟอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายกุลชวาล แสนโท

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงจิตติพัฒน์ บุญศีลาศ

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงชนากานต์ น้อยหอม

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายณรงค์สิทธิ

์

ผลาผล
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงทิพวรรณ มะโนเบีย

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงปริญสิริ วรรณทวี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงพรรณณิภา ชินศร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายพีรพัฒน์ เต่าทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายยุทธชัย โสภากันท์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงรุจิรา ห้อยหงษ์ทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงลักษิกา แสนโท

๒๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายวรเมธ สีทน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายสุทิน สิทน

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายอภินันทน์ จงใจ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายก้องภพ ถาพร

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงณัฐพร เรืองดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายถิรพล ใจแน่น

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงบุษยา วันทาพงษ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายปกรณ์ แหนงวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายปรินธร ประถมนาม

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายปวัฒน์ ปดทุมมา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงพิยดา การี

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายยุทธนา โพธิ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงวิภาลินี ภักดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงสัณห์สินี ศรชัย

๒๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงอรปรียา น้อยหอม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงอรวรรณ อมาตยกุล

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงอริสรา ภักดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๓ / ๘๔
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อจ ๔๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แสนโท

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายณัฐพล การี

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงพัชรา วันทาพงษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงมุธิตา ประถมนาม

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายวรศักดิ

์

ชำนิวัตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายวิชชากร ภักดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กุมภิโร
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงนฤมล ทวีพันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๐๓
นางสาวสายธาร หารจิต

๓๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง เหล่าพรวน  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายชวินบุตร รุ่งสว่าง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายอิทธิพล เรืองวงศ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงจันทัปปภา อุ่นวงศ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงสุชานันท์ อักษรณรงค์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงพัชริดา วันชัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา นิยมศรี

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๑๐ เด็กหญิงแพรพรรณราย
ดวนใหญ่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ วัดดอนแดง  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายกฤติมากร บุญตัง

้

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายธีรยุทธ สีวะจูม

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายปณณธร กอมณีย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายศุภวัทน์ โรคน้อย

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงพิมพ์พมล ใบขุนทด

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงพุทธิรักษ์ คำน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงแพมณิการ์ วรรณโสภา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงณัฐชยา โสภา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงณัฐชยา เฉลิมศิล

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงพิมพ์วิไล กอมณีย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภูละคร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายศราวุธ ชาดา

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำน้อย จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วมงคล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายกฤษกร มุทาพร

๑๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงชนิษฐา ดาวัลย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายณรงค์เดช ละออศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายนที อินลี

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายบดินทร์ คำเณร

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายบดินทร์ ยุติรักษ์

๒๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๔ / ๘๔
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อจ ๔๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงวรกาญจน์ หอมลำดวน

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายวุฒิพร ทองวร

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงศุภัชญา ดำมา

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายสุรินทร์ โพธารินทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายอภิชาต เขียวเข้ม

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายเศรษฐศิริ พันธุ์ดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชูชาติ จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายธนพร ด้วงแก้ว

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงปาลิดา ภักดี

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงสิดาพร ลูกบัว

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายจิตติ โกสัตถา

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงจิราพร คาทุมมา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายนิมิต บุญอุ้ม

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายปฐมพร สังฆวัตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายภูริพัฒน์ พรมเกตุ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงธีรกานต์ ทองเหลือง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สังฆวัตร

๑๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงศศิวิมล ก้งซุย

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมราชวงศา จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายพันธ์ศักดิ

์

กตัญู
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาศึกษา จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงมุกดามาศ คำภา

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาศึกษา จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงจามจุรี รัตนศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลือวิทยาคม จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ วงค์ละคร

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนลือวิทยาคม จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงผกามาศ โคกโพธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลือวิทยาคม จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายพีรภัทร แสนเลิง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลือวิทยาคม จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงภัคจิรา โกสัตถา

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนลือวิทยาคม จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายภานุพงค์ จำปาแดง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลือวิทยาคม จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายภานุวัฒน์ มณเฑียร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลือวิทยาคม จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายภานุวัฒน์ มีศิริ

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนลือวิทยาคม จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงวรรณภา พรมอินทร์

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนลือวิทยาคม จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายวิบูลย์กิต อนุดำ

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนลือวิทยาคม จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงสุทธดา นาแพง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลือวิทยาคม จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายสุรกานต์ สีสุวงษ์

๒๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนลือวิทยาคม จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายอัศวิน จำปาแดง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลือวิทยาคม จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา อินทิราช

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลือวิทยาคม จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายปณณธร ชมภูจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

จันทรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงขวัญแก้ว ปองกัน

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๕ / ๘๔
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อจ ๔๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายชาตรี ทองเบ้า

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงนภัสรา ปสสาคำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายพงศกร สีก่อม

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงภัทรธีรา ปฏิวรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายภูริวัฒน์ สุดา

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงมัณฑิตา ปองกัน

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายระพีพัฒน์ มุทาพร

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายวรินทร พันธุมาศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายเจษฏาภรณ์ ชิตะวงศ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข เชตวนาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงทักษ์ชุติภา ทิพไสยาท

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกษมสุข ตรีสุขาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงวันวิสา หลักบุญ

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกษมสุข ตรีสุขาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงรัฐภูมิ พาดี

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกษมสุข ตรีสุขาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงอรอุมา ภะคุระ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษมสุข ตรีสุขาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายนัทชัย อัปกาญจน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษมสุข ตรีสุขาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายพชรธิดา กำกอบ

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกษมสุข ตรีสุขาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายธีรภัทร บือทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษมสุข ตรีสุขาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายธีรภัทร จันทร์ดี

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกษมสุข ตรีสุขาราม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายยุทธพิชัย ปรือทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายรัฐภูมิ หาญจิตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงเบญญา ประเสริฐสังข์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายเจษฎาพร ขันธวิชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายณัฐกริช ศรีวิชัย

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายธัชพล มุทาพร

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายธีระชาติ แสนเขียว

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายนที มุทาพร

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายนภนต์ บุญทุ่ม

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายพงศกร พานิชกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายวีรศักดิ

์

วรรณโสภา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

ศรีสุข  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายอติกานต์ แนบชิด

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายโชคอนันต์ ปตไตย ๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายนครินทร์ แกล้วกล้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

ศรีสุข  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายศักศิภัส นุแรมรัมย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายชาติรักษ์ คันธะระ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายจิตตินัย ลาภสาร

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายเวธกา กานุสนธ์

๓๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๖ / ๘๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงนราทิพย์ มนเทียร

๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงศศินา แสงตะวัน

๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงวีรวรรณ มุทาพร

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงเกตุสีรี ดาสิน

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ศรีสุข  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายชินวัตร สีแล็ง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายปณณวัฒน์ แซงสีนวล

๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มีภาทัศ
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายนัฐวุฒิ วรรณทาป

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายอภิรักษ์ ถานันดร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงสุพัฒตรา สาระดำ

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญยืน

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงศรัญยา อุทิตสาร

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงชินรัตน์ ศรีจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สุทธาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายปยะณัฐ รำไพ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายสุระทิน พร้อมสุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายธนโชติ โพธิพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายกฤษดา กาเผือก

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุตรสีทา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายเพ็ญพิชชา ปาตาสี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายรัฐภูมิ ทองห่อ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายธีรภัทร ลาภสาร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายปฏิภาณ ปรือทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายไกรศร คำผา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายพิชัยยุทธ หาญจิต

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายภานุวัฒน์ ดวงโสภา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายวีรชัย ใจแน่น

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงอภินันท์ จุกจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ รัตนศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงอรวรรณ จุกจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงอรปรียา อินชนะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงธนัชชา พระสุมาตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงมลฤดี รักธรรม

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงจิรภิญญา บุตตะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงดวงทิพย์ มุทาพร

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสงอ่อน

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๗ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงอนินทิตา แสนเริง

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายเจนณรงค์ ทองแลง

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายณัฐพล นิสวัน

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายกรวิชญ์ สีหาราช

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงจริญญา รักธรรม

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น อัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายวีระ จูมดอก

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายภัทรชัย รู้เจน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายกมลนิตย์ มีผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายธรณ์เทพ เกษมสุข

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายศรัญธร ปรือทอง

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายอภิวัฒน์ ทองเกลียง

้

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายศักดิดา

์

สุทาศิริ
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ลี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายอดิเทพ ทองเกลียง

้

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายเทิดศักดิ

์

ดวงมณี
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายเกียรติภูมิ สุตาสุข

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๕๑ เด็กหญิงสุพิลาศลักษณ์
ไชยคำ ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงบุษกร โสมรักษ์

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงนภาพร ต้นโพธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำย่านาง คำย่านาง  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายธณชัย ไขแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่ ดอนดู่  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงปนัดดา บัวงาม

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่ ดอนดู่  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงวารุณอร แพงดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่ ดอนดู่  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายศราวุฒ ฉัตรดร

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่ ดอนดู่  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงศศิธร สุวรรณโค

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ดอนดู่  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายพงศานุวัฒน์ สีหาขันธ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ ดอนดู่  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายวายุ หาระสาร

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ ดอนดู่  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ส่งเสริม

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงขนิษฐา พันธ์จิตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายธนณัฐ ทุมภู

๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายรพีพัฒน์ สายตา

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายรัตติวรรธน์ นครพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายวชิรวิทย์ อัปกาญจน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงวชิราภรณ์ คำแพง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงสุจิตตรา ผาพิมพ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายอนุชา ลาเลิศ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลาภมาก

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงจิรัชญา ทีฆายุโก

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงณัฐริณี สำราญสุข

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงภัททิยา อุทธา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายภูริทัศ สุจันทา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงวรรณธิชา สู่สุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายอภิภูมิ สมรูป

๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายจีรศักดิ

์

มาทฤทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สู่ขวัญ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายภูชิต เกิดสุข

๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายวิชิต ดาบุตร

๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายวิทูร ปญญาใส

๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายอมรเทพ ขอสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงนัฐนิตา จันทะนาม

๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงนันท์นภัส หอมลักษณะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงปุณยวีร์ สายตา

๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายวิทูรย์ ไตรทิพย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงสุนิสา พันอุไร

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายจิตติพัฒน์ แก้วมาลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายจีระพงษ์ มังมี

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงชัชฌรินทร์ อนันต์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายปฏิการ อัปกาญจน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายพีรพัฒน์ เทียบกึง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงวัชราพร ตัวงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายวีรพงษ์ วงศ์อุดม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายศักดิพล

์

ชาวระนอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงศุภามาศ ขำพร้อม

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายสิรวิชญ์ ซามา

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายอติชาติ คำแพง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายเจษฎากร ศรสำแดง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายเฉลิมชัย ใจแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายกรกฏ พรมทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ แดงพูลผล

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงทิตย์นภา เรือนเงิน

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงปาริชาต ทุมภู

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายปยพนธ์ เทียมทัด

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายภานุวัฒน์ หวลศาลา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ คำผุย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงรุ่งจิรา สวัสดิพูน

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายศราวิน สิงห์เชือ

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงอุมากร ซอยรัมย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงปทุมวดี วุธรา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงปภาดา ไพรบึง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงลลิตวดี บุญทิพย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายอนุชา พานอ่อน

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงอริยา คำลี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายคมกริช สอนสำแดง

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ โมลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงสุพัตรา ลาแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายสุเมธ ขำพร้อม

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายชินวัตร แสงทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สว่างใต้  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายกมลชัย พิลาทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

สามแยกชมภู  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายกรรณชิต ถาพร

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

สามแยกชมภู  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายพัชรพล บุญทุม

๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

สามแยกชมภู  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายสุชัญญา ไชยคำ

๒๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

สามแยกชมภู  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายชลนที หอมวงศ์

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

สามแยกชมภู  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายวรพจน์ แสนเขียว

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

สามแยกชมภู  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงปพิชญา โพธารินทร์ ๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

สามแยกชมภู  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงมนรดา พรมสาร

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

สามแยกชมภู  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายชลธิศ ญาติเจริญ

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายธนากร โทบุดดี ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายพัทธดนย์ พิลาทอง

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายพงศธร สิทธิผล

๒๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายวิรากร ทองทับ ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายแดน ทีทำ

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายจักรพันธ์ แว่นแคว้น ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงกชกร สีดาพันธ์ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ บัวลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงจามจุรี ทองคำผุย

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายจิตรนัย สุพรรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๐ / ๘๔
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อจ ๔๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายธีรัตม์ บุญมาก

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายพีรัชชัย อักษรพิมพ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายสิริราช คงมาก

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงกุลสตรี กานุสนธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงวรรณิษา สุทธิศรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายศุภฆวัฒณ์ ลุจิตร

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายอภิชาต ใหม่คามิ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายชาละวัน ภูประธรรม

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายสุริยา ยอดแก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงธนัดดา อรชร

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงวราภรณ์ จันทะคุณ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงสุพัรา จันทร์หา

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงกันติชา แก้วกนก ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองพรม

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงศิรภัสสร ประเสริฐสิน

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงอุไรภรณ์ พันธ์แดง

๒๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงเกศินี แสนเรือง

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงเสาวนีย์ สิทธิธรรม

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงจิราภา พันธ์จูม

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายภานุเดช เจวรัมย์

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายจักรพงษ์ แก้วกานก

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายณัฐพล บุญมานนท์

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายพิชัยภูษิต ค่าแพง

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงวีรยา จันทร์คำภา ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ เทพศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายอาทิวราห์ สีแลง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ส่งเสริม

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สุทธิกาวาส  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงบุญฑิวา ผ่องแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด เสลาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงปริญญา บุญห่อ ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนชาด เสลาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายศุภวิชญ์ วันดีวงค์

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนชาด เสลาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงขณิฐา หงษา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด เสลาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายนาธาน ทองทับ

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนชาด เสลาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายภาคภูมิ ทองทัพ

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนชาด เสลาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงลักคณา คำพิลา

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนชาด เสลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๑ / ๘๔
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อจ ๔๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงอชิรญา บุญเกือ

้

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนชาด เสลาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงทิภาวดี นามทะไชย

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงธินัดดามาศ อัปกาญจณ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายประวิทย์ ปญญาดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงปรียาณัช ทองแล้ง

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงปรียานุช วันสา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงภัทรธิดา อินลี

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ นนทะพรม

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงณัฐธิดา มหาโยทิน

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงธฤษิดา ดอนสีโยเพ็ชร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงนลิน สีสุนนท์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงกุลนิภา คำลอย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายธนชัย ตันเลิศ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายธนภัทร ขันธรรม

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงจตุพร ขุนภา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายจักรี ปาบุตร

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงชุติชาภา ร่องบุตรศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงณัฐธิดา มะณีสาย

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๙๓ เด็กหญิงบุษบามินตรา
โคตรตะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายวิริยะ เรืองสุข

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงอติพร พูลภาพ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายอภินันท์ พันดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายเจตนิพัทธ์ สู่ขวัญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมราชวงศา ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายเจตนิพัทธ์ มะณีสาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมราชวงศา ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายไกรวิชญ์ ไชยคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมราชวงศา ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายอัษฎรพร โพธิศรี

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมราชวงศา ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายไชยพล ออ่นตา

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายอภิเดช จันทา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงภัทรามาศ คำภา

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงอาจารี ธงชัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แต้มทา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงเรืองรัตดา แต้มทา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงสุวิมล แต้มทา

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงทิพพร มณเทียร

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แต้มทา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๒ / ๘๔
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อจ ๔๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงมณี โพธารินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงอรนภา พิมเสน

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงมันทนา แต้มทา

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงแก้วตา พิมพาทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายวิโรจน์ ปดถาลี

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายณัฐพล สว่างเนตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายธนากร แต้มทา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายเดชฤทธิ

์

แต้มทา
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายอายุ อินทร์พวง

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายธีรเดช โทนหงษา

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายวิวรรธน์ แต้มทา

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายชานนท์ จำปาแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายภักดี ถูระวร

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ แต้มทา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายวิมล ณะทร

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงศุภาพร พรมรัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงดารุณี ศรีภักดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงพัชรา พรหมเสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงนฤมล พรหมเสน

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงปนัดดา จุลทะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงขนิษฐา ธุระวร

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ จรูญภาคย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงมนฤดี จอมใจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กชายพนารัตน์ แต้มทา

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองข่าปาหวาย อนงคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายจิรพัฒน์ รืนเริง

่

๑๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
อุดรมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายนิพพิชฌชน์ รืนเริง

่

๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)

อุดรมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายธนากร วงศาโรจน์

๒๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
อุดรมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายณวพงษ์ ฤทธิวรรณ

๑๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
อุดรมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงอัญชลีพร โอชา

๑๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
อุดรมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงพิชญ์ภัค พิลาทอง

๑๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
อุดรมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงสุนิศา ดาโรจน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
อุดรมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงปาณิสา สุเววงศ์

๑๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
อุดรมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีโคว์

๑๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาปาแซง(ประชาสามัคคี)
อุดรมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายธนพล โล่ห์คำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายอภิชาต โพธารินทร์

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๓ / ๘๔
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อจ ๔๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายพรพงษ์ พูลเพิม

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายเสฏฐวุฒิ มีดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงภัทธมน มีสุข

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงนิภาวรรณ ศักดิวงศ์

์

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายภัชชัย อินลี ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายกิตติพงษ์ มีสุข ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายพิเชษฐ์ จุกจันทร์

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายสรวิชญ์ มีดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายวีรวัฒน์ หลวงศรี

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงจิตรทิพย์ สมจิตร ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงสุทธิดา โพธารินท์ ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๕๖
นายศราวุฒิ ผ่องเกตุ

๑๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๕๗
นางสาวนันทิวัฒน์ ตรงต่อกิจ

๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงสุจริตา พิมพ์เพียร

๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายชาติชาย สีทน

๑๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายอนนท์ พิมพารัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงชุติมา สมหมาย

๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ไชยาติการาม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงนฤมล จันทร์สว่าง ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายพีระพัฒน์ สีสุวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กชายสุวัฒน์ มาพงษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงกันติยา วิชาชาติ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงนิศารัตน์ ลำมะนา

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงมณทิพย์ บือทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงลลิตา วิชาธรณ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายสุเมธี ศรีทัด

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายศักดิธัช โล่ห์คำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงเก็จมณี ทองเกลียง

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงพรชิตา มีทองแสน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงทิพยดา อินบุตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงชมพูนุช ศรีทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงกรกนก ไพฑูรย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงชนิดา โคกโพธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงศิริวรรณ โมลี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงสมฤดี อินลี

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงวรรณภา มีดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๔ / ๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายธนพัฒน์ อินบุตร ๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนายูง ศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายกันตพงค์ แก้ววันนา

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ใจดี

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงศริลักษณ์ สาระผล ๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายเอกรัตน์ พันวงษ์

๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายสหรัฐ สาโสม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายสหภาพ สาโสม

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายนพรัตน์ อินเดช

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายสืบสกุล ประทุมทอง ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายธนวัฒน์ นิวทอง

้

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงนัจฐภร บัวหอม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงโรสริน สิงห์เรือง

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงรวีวรรณ บัวหอม ๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงลดาวัลย์ โกภา

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงวชิญาพร อ่อนหวาน

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงอาทิตยา โคกโพธิ

์

๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงอัจฉริยา เนินภู

๓๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ศรีสุนทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงปริตา โยธา ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สงบคารมณ์  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายจัดรภพ ไชยยนต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงณัฐริกา ทองสุข

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายชัยวัฒน์ เพิมผล

่

๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายปุณณภพ ปามุทา ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายกุลชวาล สมภารเพียง

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ปุมสันเทียะ

๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจิก โสภณาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายธนพล แก้วกำ

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายธนพร พิมพ์หาร

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา พรสี

่

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อัมพร  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ แสนหาญ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สายศร
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายอศิราภ์ ศรีกลางเมือง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงฐิติมา จำปาหอม

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงธัญพิชชา จำลองกุล

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายกิตติชัย มุทาพร

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายธีรวัฒน์ แนบชิด

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายธัญเทพ มาสา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๕ / ๘๔

้
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อจ ๔๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงชนัญธิดา โทบุตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงธนันท์ญา ตาบุดดา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงวิชุดา ลือนาม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงโสภิตา งามนาวัง

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายธนศักดิ

์

ประดับ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายธนภูมิ ภาษี

๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายพงศภัค อินทรธรรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)

วัดโพธาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงพิมพิน ทบด้าม

๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงชิตาภา พรสี

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงสุกัลยา ชาธิพา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงสุพรัตน์ พรมน้อย

๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงธนพร วันดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงจิตลดา เทพคุณ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงรักสุดา ไชยมีสุข

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงชนิกานต์ สิงห์กวาง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงณัฐรัมภา โสมรักษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
วัดโพธาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายสกุลไชย ไชยขาว

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงกมลพรรณ พัมนสาร

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงศศิวิมล โสภา

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงปาลิตา เทียมทัศน์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงบุญฑริกา องอาจ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงนิภาพร เหมมะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายชินกร สุพัดพร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานลาน ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงณัฐชา บุญตาม

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงไพลิน บุญยะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๔๐ เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์
บุญดก

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงวิรัญชนา บุญตาม

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงญานิณี สิงสู่

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงชาญาดา มหาสาร

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงศิรประภา มาหา

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง

้

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พิมพาลัย

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง

้

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงสิริเมษษา แก้วกล้า

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงวิจิตตรา เบ้าคำ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงนวิภา สองสีดา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฤทธิเสน

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

ทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๖ / ๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายลัทธพล แกะมา

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงแก้วตา พาลีก

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงชมพูนุช จรรยาเลิศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงการะเกศ พงษ์ผา

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๕๔
นายทินกร โสภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงญาดา ธิมาทาน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายชยานุพงษ์ วงศ์หาญ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายองอาจ บุญทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายเจษฎาพร ศรีเพชร

๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงบวรรัตน์ เกิดศรีพันธุ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายธนพล สืบสิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายปฏิวัติ ทะนงค์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สิงหา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายเทพบุตร รักพรม

๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายอนันต์ ปราณีวงษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายอัครพล สิมพงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายภูวดล เผ่าพันธุ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงศสินรินทร์ ต้นโพธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายณัฐดนัย บุญอุ้ม

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

สมภพ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายชนกันต์ ทองเทพ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายนฤศักดิ

์

โทจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๗๒ เด็กหญิงพลอยนรินทร์
ใจดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงจิตลดา นิติศักดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงอุทุมพร อุตส่าห์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงธนภรณ์ ดวงโสภา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงสุทิมา วิลัยสุข

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
บูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงกุลทิดา ประจญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงนันท์สินี ยีวาศรี

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

บูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงชนาพร พ้นกรรม

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงปยธิดา กลินแก้ว

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๘๑
นายนฤเบศ อุทาศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายฉัตรดนัย เครือคำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายโสภณวิชญ์ บุญพิพัฒน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายธนพงษ์ ทองผล

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๗ / ๘๔

้
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อจ ๔๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงดัชกร สาระ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายสันหณัฐ ชะโน

๑๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงเมษา สมเทพ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ แก้วเพ็ชร

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายสิริมงคล กองบุญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงปณิตา ศรีเนตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายนัฏฐกร อุทธา

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ กลินแก้ว

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงศดานันท์ ภักดี ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายชญานนท์ ครุฑนาค

๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๙๕
นายสาธิต นำไทย

๑๓/๒/๒๕๒๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๙๖
นางสาวอารีย์ ปุมสาเกตุ

๒๙/๓/๒๕๓๒
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๙๗
นางสาวชุติมา เทียมทัศน์

๒๑/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๙๘
นางสาวพิมพ์ชนก มาลินันท์ ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๒๙๙
นางสาวปรียานุช หมุนสิงห์ ๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๐๐
นายอาทิตย์ บุญรอด

๒๙/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๐๑
นายศตวรรษ หนูสิน

๑๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๐๒
นายพิชิตพงศ์ โสภา

๑๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๐๓
นางสาววลัยภรณ์ ทีฆะพันธ์

๒๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๐๔
นางสาวเกษรินทร์ พรหมกสิกร ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๐๕
นางสาวรุจิรัตน์ สายสมบัติ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๐๖
นางสาวจิราภรณ์ โนนโพธิ

์

๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๐๗
นางสาววันวิสา บัวระภา

๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๐๘
นางสาวอรัญญา วริสาร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๐๙
นางสาวอาทิตยา ศรีสันต์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๑๐
นางสาวพิมพ์นภา สิงห์นาค

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายศราวุธ ต้นงอ

๒๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงกิตติชัย ดวงใจ ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายจารุวัฒน์ เจริญ

๒๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงกมลวรรณ มาหา ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายพงษ์พิสิทธิ

์

ยุวบุตร
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงวันทนา โสภา

๒๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงมะลิวัลย์ สนโศก

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ สองสีดา

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายเกรียงไกร ผิวสุวรรณ

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๘ / ๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงปวีณา แสงอรุณ

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงทรรศนีย์กร ยุวบุตร

๑๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงอรทัย สายทอง

๑๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายปฏิพล รักษาธรรม ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงปริศนา พันทา

๑๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายพีระพล สุขสวัสดิ

์

๒๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายพงศกร ไหลหลัง

่

๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงสุพัศรา วงบุญมา

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงนัฐชนก บริสุทธิ

์

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงสุกัญญา โสวันนา ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายจตุรยุทร สุดตา

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงจันทนิภา วันดี

๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงแสงทิพย์ พานิช

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มิคคาราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงลดาวัลย์ พันธุมา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงดวงเนตร เพ็งเดียว

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงทิฆัมพร ตะวะนะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงอรณี พาดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายธราเทพ บุญมาลี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุงชัย วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงจริยาวดี สมคิด

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงณิชาภัทร มุ่งดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงปาริชาติ ทุ่นทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงสุพรรษา แร่ทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงอาทิตยา สว่างศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงจิระประภา อาจวิชัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ สอนเวช

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายชุติพนธ์ นาคพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงพรปวีณ์ สมสะอาด

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงอภิญญา สมศรี

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงพรนภา ต้นโพธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายกวินเทพ ตระวงษา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงสุชัญญา แก้วเฮียง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายชญานนท์ แก้วแสน

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายชยางกูร แร่ทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายนิธิ อาจศักดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายธงไชย วีระพันธ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดดงบัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๙ / ๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุดาชม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ บุญสอด

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายกุลชวาล โสมรักษ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กชายวราวุธ สุดถนอม

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงวรัชญา จันทร์มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงอิงลดา มุขไชยา

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายธีระวัฒน์ ร่มเย็น

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงฐิติญาดา ปฏิโชติ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงรัชนีวรรณ นระมาตย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดสิม
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงกัญจนพร ไชยดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงเขมจิตตรา หมายสิน

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายอภิชาติ มาริบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงพัทธวรรณ แก้วมงคล

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงปยะนุช ผ่องแผ้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงชลิตา ผ่องแผ้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงสุภัสสรา ใจพา

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงสิริดี โพธิศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงปนมณี รอบทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงประภาพร วงษ์แสนคำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงประภัสรา วงษ์แสนคำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงกาญจนา หวังผล

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงปาริฉัตร ดาโสม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)

 

อจ ๔๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายธนันดร ศรีคเณย์

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายสิทธิพงษ์ ชาวเซโปน ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายกิตติภูมิ พรมพิทักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ตะการจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงสุรีพร พลประเสริฐ

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กชายชยานนท์ นิยมศรี ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายณิชกุล สีหาขันธ์ ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายภูวดล มูลพันธ์

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายภัทรศัย ผกานนท์

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายวิติทอง หาญไชย

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายวันเฉลิมชัย มูลพันธ์

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายสุนันท์ ยานุพันธ์

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายปญญา สุทธิประภา

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๐ / ๘๔
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อจ ๔๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายกิตติพัฒน์ มูลพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๙๑
นางอุไรรักษ์ ปองสีดา

๑๒/๔/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๙๒
นายเสมา ใจหาญ ๗/๔/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายภาคิม พันธ์เหล็ก

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายอุรพงษ์ แก้วคำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พรมพิทักษ์ ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายนันทวุฒิ รัตนะศรี

๒๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงกรกมล สืบเสือ

๑๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงอภิญญา เปรมทา ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงสุธาชิณี แร่ทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงสุภัสสร จันทะหงษ์

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายภูวดล ลาประดิษฐ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายศิวัฒน์ชัย ลงทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายธนวัต ไชยท้าว

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงเจนจิรา เปรมทา

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงลัธทวิตรา จันทะหงษ์

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงกชวรรณ เปรมทา ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง ไร่ขี  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายเกียรติกุล สุวรรณวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายณทชัย สุขสำราญ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายราเชนทร์ สีดา

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงพิมพ์พิสาข์ พิมพบุตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงปยะธิดา พิมพบุตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงมุฑิตา ไชยเวช

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงสรัลชนา อาษาศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายพรพิพัฒน์ สุมาลัย

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายกิตติณัฐ ไกยสิทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายพรชัย พงศ์สุวรรณเขต

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายพลวัฒน์ ดีบุบผา

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายวิภาวินี วิเชียรรักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงธนาภา จันทอง

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงปนัดดา สุวะชัย

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงจารุวรรณ บุญเรือง

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงสุทฐิตา สรศิลป

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงสุทธิดา สรศิลป

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๑ / ๘๔
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อจ ๔๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายศรัญู กาญจนสาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงอริสรา น้อยพรม

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงปวีณา พิลาพันธ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

อยู่อาศรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายอนล จันทะวงศ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายภันชนันท์ อันทะสาร

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายภานุพงษ์ เงาภู่ทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายพุทธิชาติ แสนเกษม

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายธนวัฒน์ เขียวสะอาด

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายวัชรินทร์ นาทาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายจิตติพัฒน์ แสงธรรม

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายธนภัทร ทัพธานี

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายสิทธิชัย นามนนท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายชวัลชัย ทองกันยา

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายปองพฤกษ์ บุญเรือง

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายสุเมธ บุญงาม

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายอุดมพันธ์ ฝนทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายธีรภัทร รืนเริง

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายรัตนชัย

เอือวงษ์ประเสริฐ

้

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายภูริภัทร กาญจนสาร

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายพลพล ชมภูแสน

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายอิทธิกร บัวงาม

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายธีระพร อมรวงศ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายสุวรรณภูมิ มังมี

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปุรซิน

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงจิริยาพร ธรรมสาร

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงขวัญสุดา จังตระกูล

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงสุทิตา คำเชิด

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงอภิสุตา มังมี

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงมีนา ทองมา

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ชมภูแสน

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงณัฐวดี สีลาลัย

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงธนพร ทองกันยา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงณัฐสุดา นิลภา

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายปยวัช แสนคูณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๒ / ๘๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงฐิตินันทา ยิงลาภ

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงชนันพร ช่างทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงปวิตรา เกือทาน

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ อาจหาญ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายศุภกร ศรีบุตร

๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายกิตติพงศ์ กันยะมาตร์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

หมายสิน
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายปติชา อาจศรี

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

แสงเดือน
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายจักรี ขีระมาตย์

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายธนากร อินพงษา

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กชายชยพล โชคดี

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายลัทธพล สุเทพ

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายกัณฑ์อเนก บุญจัง

้

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายภัทรพล สุวะมาตย์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายณัฐชนน บุญสะอาด

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงธนภรณ์ จันแก้ว

่

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงสิรภัทร ร่มเย็น

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงอธิชา ศรีธัญรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงบัณฑิตา ยืนนาน

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงอภัสรา สุขรักษา

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงปภาวดี เสนามนตรี

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงอภิสุตา ชมภูแสน

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี โสลุน

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงกิตติชัญญา โนโชติ

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงปนัดดา จารุสิน

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงพิมพ์สุดา ขุมทอง

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงนาฏารี กลิมเกลียง

่ ้

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงศิวนาถ โพธิราช

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงภัทลิดา วงค์แก่น

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงอารยา อาบเงิน

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงณัชชาชนวีร์ ภาษาดี

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงนฤมล สุวะมาศ

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พิทักษ์วาป
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายปกรณ์เกียรติ แพงดี

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๓ / ๘๔

้
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อจ ๔๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายธนภูมิ หมายสิน

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยพจน์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายอัครพล เฉลิมวงศ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายธีรพงษ์ จารุไชย

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายพงศกร สินอ้วน

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายปรัชญา ทองอ้น

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายธีรโชติ จารุสิน

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายนันทพันธ์ พรมลา

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายรพีภัทร สิงสีโว

๐๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายนฤนาท ทาวะพันธ์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงณัฐวรา ชาวเวียง

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงสุฐิตา ระดาพงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงมัญชุพร สีหารัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงสุภาพร พิมพ์หล่อ

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงพิชญาภา พลดงนอก

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงวริษฐา อมรวงศ์

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงวิภาวรรณ สีสันต์

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงวีรดา ธรรมจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงอัญธิชา นิลภา

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๑๔ เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์
พิมพ์วงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงเกตน์นิภา ผลสิน

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงรุจิษยา บุญรัตน์

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงรัชณีภรณ์ ปฏิโชติ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงพิชญาพร เลือนลอย

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงปญจมินทร์ วงศ์จันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายพีระพัฒน์ ไข่แก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายธนรัตน์ พัจนา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงศศิธร สอนสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายพีรพัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายชัยวัฒน์ ผลสิน

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายภูวดล มานุพันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายสุนันท์ สาระคุณ

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายสุระศักดิ

์

สีลา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงนัยนา ปฏิโชติ

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายปรัชญา ปฏิโชติ

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน วัดดงมะยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายชนะวงค์ ไชยดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายธวัลชัย พารักษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงณภัทรสร นาถาบุตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงสุพิณญา มงคลเสริม

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงวิฤดี ชัยสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยหนองแคน วัดดงมะยาง  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายชัยนรัตน์ วรจิตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายชญานนท์ วรจิตต์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายธรรวา ทนุพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายปฏิภาน ประสงค์พันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายพรหมพิริยะ เชือสิงห์

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายอานนท์ โพธิศาราช

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายอิทธิพล นิลแสง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายชนะชัย ไกยสิทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายอภิวัฒ แพงจ่าย

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงกานติมา รัตนวงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงญานิศา ประทุมชาติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงปยะธิดา ทนุพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงภาวินี สีเทา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงวิรดา เดชอุดม

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงภัทรพรรณ พยัคเจริญ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงภัทรวรรณ พยัคเจริญ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงสุพัตรา สีสันต์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงสุภาพร นิลแสง

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงอมลวรรณ เผือนสูงเนิน

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายกิตติชัย ดงเย็น

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายเปรมปกรณ์ ทรัพย์ศิริ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายพิชากร ศรีสุวรรณ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายเรืองศักดิ

์

จำชาติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายวราเมธ ทองเลิศ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายวิชญ์ภาส ขันคำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายปวริศ ไกยสิทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๖๑ เด็กหญิงกาญจน์พิชชา
พรมวัง

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงจินต์จุฑา สว่างวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงณัชนิชา นิลแสง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงธนภัทร มณีวรรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๕ / ๘๔

้



ศ.๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงภัทรจาริน มุสิกสาร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงมนพัทธ์ ทำนุ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงณิชกานต์ เย็นใจ

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงพัชรธิดา สุดชาวงค์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงโยษิตา แสนพัน

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงนนทชา นิลพาทย์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงจุฑามาศ วงแก่น

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงวราภรณ์ โคตะมะ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงนิตฏิชา ไชยสิงห์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายศราวุธ มณีทาป

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงภาณุมาศ นนท์ไธสงค์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญเรือง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงชาลิสา พันธสีมา

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พิมพ์แน่น

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงสุภาวดี ไกยพันธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายเจษฏา เชษฐา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายกฤษดา อุสาหวงค์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงอรอุมา วิจิรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงรุ่งนภา วรจิตร

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเปอยหัวดง วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายธันยธรณ์ เสาร์ฤกษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กชายสุธินนท์ คลังทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สายสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงสุชานันท์ สีหานาม

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงสุธาสินี อินทร์ขาว

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายสรศักดิ

์

อุดมสุข
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายตะวัน เปรมทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายพัฒนโชค โพธิชาติ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงสิริวรรณ ทรายงาม

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายคมชาญ ฐานะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายศิลาลาศ บุญรอด

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายเพชรรัตน์ นครไธสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงหฤทัย ศรีสุข

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

ฝายบาน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงอภิญญา ระติเดช

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายถิรวิทย์ ยศโยค

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงโยษิตา สีลาลัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงสุภาวิตรา พืชหมอ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงสุภาพร สิทธิขุนทด

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงทิฆัมพร สมควร

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายพัชรนันท์ ศรีแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายบัณฑิต เชิดชู

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ อกอุ่น

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายสุริยา ศรีพุทธ

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายเพชรพิสุทธิ

์

แย้มพราย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายรฐนนท์ กองคาน

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายเมธา โสภามาตย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายจิรายุ ลาภสาร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายพงศภัค ดีเลิศ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงนันธิตา พันธ์เสน

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงทิมาพร พุทธเสน

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงโชติกา พวงสุข

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายวัชรเกียรติ สำเหนียก

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายจิตติพัฒน์ อู่อินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงราศิณี ดาวงศ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงพิจิตรา เภาอ่อน

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงนัดดารรัตน์ ทองอ้น

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายณัฐพล หมอสัมฤทธ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงสุฐิตา อ่อนคำ

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายสุทธิพงษ์ กุลพรม

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายพงศธร ทองพูล

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายภูริภพ จันทะเนตร

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีพลภา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงชลธิชา มงคงเสริม

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายภชรกร รักษาพันธ์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายณัฐนนท์ พลพฤกษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงสิริพิมพา วามะลุน

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายคมอำนาจ ฤทธิทิศ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายลืออำนาจ โฆษา

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงนภัสกร หมิงทอง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๓๔ เด็กหญิงประไพวรรณ
สุดแสง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายสหัสวรรษ บุญศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศรีบุตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงสิรินทร์ยา ประนต

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายสุริยันต์ แสวงหา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พูลคูณ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายภาคภูมิ เอียมสิทธิ

่ ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ จันทเจริญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายจิรภาส โมระดา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายอภินันท์ บุญห่อ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงกฤติมา สหะรัตน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายทินกร จันทวงค์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงนิรชา สำลีพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีลาพัฒน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงนัฐพร มิลภา

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายวัชรพงศ์ สายสิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายพิริยะ แก้วแสน

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายชนะชัย แพงดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายพิพัฒน์ เถือนมา

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงธิดาพร จันทสม

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงพีระนุช แสงอรุณ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายศราวุฒิ อ้นอาสา

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ไตยวงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายณัฐพล พืชหมอ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายธนชาติ พิมพิลา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงกาญจนา สารราษฎร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงวิภาวี ไชยสงค์

๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงคำธิตา จันแรม

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายนิรพล อุนาพันธ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงศวิตา วงศ์ก่อ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายฐิติพงษ์ บัวพัน

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายอธิชา บุตรราช

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายพัสกร องอาจ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๖๗
นายวรวุฒิ วรสาร

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๖๘
นางสาวพรนภา ธิสาเวช

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๖๙
นางสาววริศรา บัวศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๖๗๐
นางสาวประภัสรา พ่อไชยราช

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๗๑
นายอธิพล หนูแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๗๒
นายอำนวย ไชยสิงห์

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๗๓
นายอนุชิต มะนิยม

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์ วัดอัมพวัน  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงสุภัสสร อุนาพันธ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายภานุเชตษ์ ศรีทะวัน

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงกฤปมัย สมตัว

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงจามจุรี วงศ์ด้วง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงธัญญาธร ราชชมภู

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงบุษกร สุวะไชย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงศิริวรรณ เถาว์ทวี

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงสิริกัลยา นิลแสง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงสุวิชาดา สืบสม

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงเยาวภา โลหะกาลก

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายภูวนัย บุญประสม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายศราวุฒิ บัวใหญ่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายยศกร ผาริบุตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายวิทยา วสันต์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายวทัญู อระไชย

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กชายเมธานนท์ สืบสอน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายชัยชนะ พิมพร

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงอภิปรียา ไกยกิจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงฐานนัน สายตา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ หาสูง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงอารีวรรณ พลราษฏร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายอนุชา สุวะชัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงนิภัทรา ลูกอินทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงสุภาดา ทองสีดี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายประสงค์ สุทธิเมฆ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายกิตติพงษ์ วันดีวงศ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

รัตนศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายเพชรอานันต์ แรมฤทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายศุภกร แสนเกษม

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายสุทธิสาร สอนกลาง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงชนาภา สมพงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายชินาธิป นาดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงวรมน เอือพิทักษ์

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำท่วม วัดดงบัง  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เชาวรักษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายณัฐพงษ์ พรมสวัสดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายปยะ จันติบุตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายก้องภพ เวชพันธ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายชนาธิป คณะมูล

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงชินรัตน์ ถนอม

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงญาสุนิล โฮมแพน

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงปนัดดา โล่ห์คำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงปาริตา แก้วแสน

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายรัฐพงษ์ ทบบุญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงวาสนา โสภาภาค

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายศราวุธ วงษ์จันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงศิริมณี นาสิงคาน

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงสุปราณี พลพาล

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงเอกปวีร์ ทนงแผลง

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงแสงดาว วงศ์กัลยา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงสุชาวดี คณะมูล

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายนราธิป ผาริบุตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี อำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายจิตติพัฒน์ วิชูมา

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายชยากร จันทะเสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

ผดาเวช
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กชายรชตะ จันทร์แรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายศราวุฒิ หล้าคำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายสิทธิพล กาญจนจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงกิติยา นามหงษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงเกตน์นิภา ใจงาม

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงชลธิชา ผิวทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงนันธิดา สนธิธรรม

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงพรภิมล ศรีอุทธา

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงสมหญิง ยิงยงค์

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงภวิภา นาควัน

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายภาสกร ตันเจริญ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายกาจพล ถีระโคตร

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงนิภาพร เห็มอ่อน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงสุพัตรา ศรีวรมย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงสุกัลยา ไทยกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงดวงพร สิทธิจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงอภัสรา โคตรนู

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ ถวิลเครือ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงปทิตตา ติดใจดี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงอรญา ผดาเวช

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงญาณิศา พิลาออน

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงปานชีวา ไชยรักษ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงจิดาภา สาโรจน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายยุทธชัย คุรุโคตร

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ไชยวรรณ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายถนอมชัย บุญเดช

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายอภิชาติ ศรีแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายกันตภณ บุญสอน

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายนันทกร สมจิตร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายกิตติพงค์ สุขกุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายวิรวัตน์ ทองโกฏิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายอนุชิต ทะนะวิโรจน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงพัทยา พิมพ์ทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงธนาภรณ์ บุตมะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงพรชิตา หิรัญสิงห์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงอรปรียา รุ่งเรือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงกันต์กนก พิมพ์พัฒน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงจิราลักษ์ นามวันดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงวชิรญาน์ มาเวียง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงชลธิชา กาสี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ วิละพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงสุทธิดา อ่อนสิงห์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงปุษยา มลีรัตน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายณัฐวุธ ถนอมชาติ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงอรอนงค์ พรมสาร

๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงธนภรณ์ คำแหง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บัวเขียว
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายประสิทธิพร สมน้อย

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ท่อนทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายอนุชิต ตู้ทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายเจษฎา กาเผือก

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ รักการ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงปรียานุช พันธ์เพชร

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๘๑
นายสมบัติ อุปจันทร์

๑๗/๐๓/๒๔๙๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ลาภรัตน์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงชณากานต์ พวงจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายประพจน์ กมลอินทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายวิทยา คำบุญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงจินต์จุฑา สูงขาว

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงชนันญา ผิวทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงณัฐพร ธรรมวิเศษ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงธนพร โพศาราช

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงสุรินทร ผิวทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงอนิสรา สูงขาว

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายกิติศักดิ

์

ทองกาย ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายศักดิดา

์

หลักศรี
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงรมิตา ชูแก้ว ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงนราธิป บุญครัน ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงธนิดา จินตนาโซติ

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๙๗ เด็กหญิงประกายแก้ว
สังกระสินสู่

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงเจตปรียา หงษาคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงสุมินตรา คูณคล่อง

๓๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงจิรัชญา ชัยพงค์พิทักษ์

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงโยษิตา สุขไชย

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงชุติมณฑน์ คนเทียง

่

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงนันทิดา ภิญญชาติ

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงพรนภา มาตพรักษ์

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงแพรวา เถาว์แสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงสุนิตรา ไชยพันธ์

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงสุทินา สุระสิทธิ

์

๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงรัชนี อินทรา

๒๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงอธิรญา พันลำ

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงกัญญ์วรา ชมด่าน

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงชนัญชิดา แก้ววงศ์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงมัชฌิมา แสงไสย์

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงรัตยา จันทร์เกตุ ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงสุดารัตนฺ จารุศีลป

๑๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงสุวิจิตรา ขวัญดี ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงชนสรณ์ ตังตระกูล

้

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายสุธินันท์ บุปผาดา

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายพงศกร เข็มสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายปุรเชษฐ์ รัตนศรี

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายศุภชัย เชือทอง

้

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เพชรพลอย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุปผาดา

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงสุกันยา ภาคนะภา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงอุไรวรรณ สุริยะวัน

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงปนฤทัย พุทธขันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงโยษิตา เถาว์แสน

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายพีระพงษ์ พุทธขันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายจักรชัย ศรีวงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กชายพลกฤต พยัคฆพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดตาลเลียน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงชนาภัทร บุญเดช

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงนริสรา พรมหา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงนาเดีย เคลือแวงมล

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะอาด วัดนาสะอาด  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงสุภาวดี พร้อมสุข

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายชัยกล้า ศรีโพภาค

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กชายวาทิน ทองสุขนอก

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงวัลลภา วงพิจิต

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงสิริวิมล แจ่มใส

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงกรวิภา โสภาพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงสุชาดา เจนกสิกิจ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงอรปรีญา มาศพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายทวีทรัพย์ อุ่นจิต

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงกิตติมา ภูมิแสง

๐๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงภัทรธิดา เข็มสุข

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงนวนันท์ คณะวรรณ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงปุญญิศา พลอยพันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงปุณยาพร พลอยพันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงปยะธิดา ภิญโญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงพรลภัส โยริพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเสียงโนนม่วง

่

หนองมะเสียง

่

 

อจ ๔๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ใจสุระ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พลเยียม

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงอรปวีณา ทิพอุตร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายเจษฎา เสาชาลี

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชาวโพนทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กชายศราวุธ ถือสัตย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงนคนันทินี บุญมีผล

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กชายอภิรักษ์ โสภวังค์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงอภิญญา พิตะพันธ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กชายไชยพศ สิงห์คำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายศุภวิชญ์ จันทสอน

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงสุทธิดา โยริพันธ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายอริสรา กุลาหลัก

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายธนวัฒน์ อินทร์ลี

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงจันทริกา ทริชาติ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงพิยดา สุดาเดช

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงภัทรลภา แสนโคตร

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงศิรินาถ โสพิพันธ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงอวิกา หินทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กชายธวัชชัย แสนศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขไชย

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปุยจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

วัดเกาะแก้ว  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ โมกแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงมลรดา โสภาบุญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงนันทิตา พรมรักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงกฤตพร ชูรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงลัลนา เมฆลอย

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงอัจจิมา แสงงาม

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กชายธนวิชญ์ ศรีทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายพัชรพล คณาโรจน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงวาสนา มาศพันธ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงพรรณิภา บุญยอด

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงณัชชา บุญด้วง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก หนองโน  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายณัชฐวัศต์ ศรีสมบัติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กชายณัชชนน กัญญมาสา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายดนุพล ถือสัตย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายพสุเทพ จรรยากรณ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายนัฐภูมิ เลียมชาติ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงกีรติ พุทธขันธ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงอภัสรา ดำสนวน

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงภัทร รัตนจันทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงดาราวรรณ จูมดอก

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหิน อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายนวพล ปตถาพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายวิศวะ ฐานมัน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายอิสรภาพ ราชวงศ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายธนศักดิ

์

ตาทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายวายุ สาธร

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงพียะดา ต้นโพธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายมงคล ศรีสมบัติ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายเทพนรินทร์ ถูระบุตร

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายลิขสิทธิ

์

โสพลสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายนิติศาสตร์ บุญสอน

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายภูริพัฒน์ คุรุโคตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายรพีภัทร จันภิรมย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายตะวัน จันดาวงค์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงกชกร จูมดอก

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงลักษิกา นราชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงปาณีสรา โสพลสุข

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงอนัญญา วงค์เพ็ญ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายสรยุทธ พระสุมี

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายฐิติกร เนตรการ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายนันทวัช พรมอินทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงอรวี อังคุระษี

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงสุนันท์ธิดา พิมพ์พงค์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงปานตะวัน วิชิตพันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายวุฒิพงษ์ ถูระบุตร

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ สาดแล่น

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กชายเจนวิทย์ พงคะชา

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายขวัญประชา โยริพันธ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กชายศุภกิจ ไพเราะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงกันต์กมล ศรีสมบัติ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนทอง อินทราราม  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายกตัญู จินจำปา

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ

์

วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายวีระพงษ์ ทองดา

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ

์

วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายวัชรพล โสภาพรม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ

์

วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงฐานิดา หงษา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ

์

วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงวรรณิษา บุญปราบ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ

์

วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายธนโชติ แสงแปน

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ

์

วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กชายวัชรพงษ์ ธยาธรรม

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กชายจักรกฤษ ออทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายจินดาพร ไพรจิตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายจิรายุ เชิญนิยม

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายนัทธพงศ์ นามราช

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายปญญาโชติ อุตสาหะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายพีรพัฒน์ พระสุนิน

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายภาสวิชญ์ อมรมย์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๓๔
เด็กชายสหพัฒน์ กาญจนสิงห์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กชายอชิรวัฒน์ หอยนอก

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายอนุชน ศรีหารัตน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงชวิศา พวงผกา

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงณัฐวิกา คำหวาย

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงปพัชญา มานุบุตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงปทมาภรณ์ เนตรวงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงภวิภา อาบสุวรรณ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงวรัฐชญา ภิรมย์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงวรัตน์ธยา คนเทียง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงศศิภรณ์ อุนารีย์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงสิริรัตน์ คณาเสน

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงสุทธิดา กระตือหน

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงสุทัศตา กระตือหน

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ คณาเสน

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงสายสุดา วงศ์ณรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๖ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงนันธิดา พิลาแดง

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายภูริชภูมิ ทับภู

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายศรายุทธ บรรเทิงกุล

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงเต็มศิริ ไชยธรรม

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายกิติพัฒ สุขกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายณัฐพงษ์ วิริยะพันธ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายธนายุต โสภาพรม

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายปฏิภาณ แจ่มสกุล

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายปฏิพล ฐิตสาร

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายปยพงษ์ อาดอำนวย

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายอธิคม ภูมีศรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงใบเฟร์น แสนอ้วน

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน เขือนคำ

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงภัทรวดี รักธรรม

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงศศิวิมล ขยัน

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงสุชานันท์ สุนินบูรณ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงถวลัตน์ ทวีลัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายชานนท์ หมืนทะยศ

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายศุภักษร ผาสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงธัญญาพร สีหารัตน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงอรรถพันธ์ ทองดา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายจีระวัฒน์ พัฒนราช

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงวรัญญา จารุจิตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงสาธิดา ลุยพิมพ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ วัดไชยคำ  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายชยพล ลายทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายกฤษดา กุดเปง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายสถาพร แตงอ่อน

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายธนัช โมงขุนทด

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายณภัทร โมงขุนทด

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายกวีศักดิ

์

จำปาชัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงพชรกมล สามารถ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงพันธิตรา วิริยพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงอินธิลา ไชยจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายธนพลธ์ วงบำหลาบ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม วัดศรีมงคล  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๘๔
นายจิตรกร ปตตา

๑๗/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๑๙๘๕
นายวัทธิกร สุจันทร์

๒๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๘๖
นายภูมิศักดิ

์

ไตรยสุทธิ

์

๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๘๗
นายศุภชัย ช่างทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๘๘
นางสาวเบญญา อระบุตร

๒๑/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายธรรธราธร อระบุตร ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายชูเกียรติ วิสุทธยา

๒๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงภารดี แสงราชบุตร ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายจีระวัฒน์ แสงนวล

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายสิทธิพล โสภิพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายจารุกิตติ

์

บุญแสน
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงสิริยุพิน คตชลน

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงปาริชาติ ศิลาลัย ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายวรากร สหารัตน์

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายธนากร โสภิพันธ์

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายณัฐภูมิ พวงมะลิ

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายจักรพงษ์ กลินหอม

่

๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายศุภกร แสนหมืน

่

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายพีระพัฒน์ บุญหงษ์

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายอดิศร ภูผาลี ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายธนาณัติ อุดรสาร

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายตนุสรณ์ วิจารณ์

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายชิษณุพงษ์ ชิณสิทธิ

์

๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายนราชัย มลสิน

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงกัลยา ชิณสิทธิ

์

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงศิริพร สาตรี

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงอักษราภัค พลศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ทานะปทม์ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายเตชิษฐ์ สายสุวรรณ์

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายธณัฐทร บุญเหลือ

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายวิวัฒน์ไช ไกยกิจ

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายสุทธวีร์ มลสิน

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายภัคพล คำเสนา

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายปฏิพล อักษรพิมพ์ ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายจตุพล คตชลน ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายรัฐภูมิ บุญยอด ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายสบชัย อบรม

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายณัฐพล ทาวะพันธ์

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายวรวิช ผ่องศรี ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายสุทิน เทียนบาล

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายคณาธร พละศูนย์

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายสิปปกร เถาว์ดี

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงบัวบูชา บัวทอง

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงราชลิน พันธะนาม

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงจีรนันท์ วรรณกาล ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงดวงกมล โสภิพันธ์

๒๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงชมพูนุช พลรบ

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงภัทรพร โนรีรัตน์

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงสิริประกาย ปลัดประโคน

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงสุกัญญา พวงทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายจิตติพัฒน์ สังขฤกษ์

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชาด เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายศิริเทพ โคตรสีหา

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชาด เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงภัทรธิดา สุขดี

๓๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชาด เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงพิชญดา ตาทิพย์

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชาด เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไพเราะ

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชาด เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงวายุพัฒน์ สังฆะมณี

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชาด เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายปรีชา ตามะพันธ์

๑๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชาด เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายถิระเมธ ไชยบุตร

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชาด เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงอรวี โพธ์มี

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชาด เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงอิษธิญา พันธมา

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงละอองทิพย์ ปตตา ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงปานชนก จารุจิตร

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงกนกพร ชาพิลา

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ พิมพา

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงศศิวิมล วิมลเมือง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงสริตา คูณมา

๑๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงกุลนัฐ มงคลกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายดนัย บุญรักษา ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงชลธิชา เรืองบุญ

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงสุติญา น้อยนาจาน ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงชรินทิพย์ จันทะนัด

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายธนรัตน์ กิรัมย์

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายภาคิน พวงพันธ์

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงพรธิมา ค่องอ้อย

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงทิพย์สุดา พละศูนย์

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงวริศรา ผลสิน ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปา เค็งใหญ่  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายกรกต จันทสม

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายปานเพชร สมชม

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงจารุวรรณ อินทิริ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงนันทภรณ์ ระติเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายทนงศักดิ

์

อักษรพิมพ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ วัดโคกเลาะ  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายพีรณัฐ ศรีลาบุตร

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อ วัดโนนค้อน้อย  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายชยานนท์ ใจกล้า

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงปพิชญา สินมาก

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงสุจิตรา อ่อนมิง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงณัฐธิดา พิมพา

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงอารัจพร กมลฤกษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายภูริพัฒน์ วงค์ละคร

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายกลวัชร กาหาวงค์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายพุฒิพงษ์ สำลี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงอทิตยา จันทร์โทวงศ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายเกียรติภูมิ ลาภาพันธ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายพรชัย บุญทน

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายกิตติพล พรรณรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงจิตตรา โพธิทา

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดโพธิศรี

์

 

อจ ๔๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายณุวัฒน์ ไชยพันธ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายมานิต ด่านซ้าย

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายคำพร เวชพันธ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงกฤติยากรณ์ เวชพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงธิติมา แสงกล้า

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงประภัสสร พลบุบผา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงวีรดา ธุสาวัน

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงสกุลรัตน์ วงค์แก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรจันทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ สมพงพัด

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงกมลชนก ศุณะมาลัย

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๐ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายกตัญู ภาระมาตย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายจิรภาส ตรุวรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายฐาปณพงษ์ โลชา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายอรรถพงษ์ จันทะสม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงกานติมา วิระศกดิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงอารียา บุญดก

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายธนวัทร ธิษาไชย

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายธนากร คณาศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายนราวิชญ์ ทิพย์นาม

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายสุริยพงศ์ บุราคร

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา กันยามาศ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงณัชริกา มณีนาถ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงพรชนก ตุใยรัมย์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ คำเพราะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงอภิชญา อักษรพิมพ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงฐิติวรดา จันดาวรรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงณัฐกฤตา เชือหมอดู

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายนัทธพงค์ ณรัมย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวดงหนองคลอง วัดหัวดง  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วามะลุน

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงอุษามณี เกษรไพบูลย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายพุฒิเมธ พรมดาลัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๑๑ เด็กหญิงประกายรักษ์ ก้านหมากกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงวิภาวรรณ ฉิมมะไว

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายอดิเทพ เพ็ชร์ศิริ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงรุริญา ธิสาเวช

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงอรปรียา ธิสาเวช

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงสุทธิดา สุตะภักดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กชายภัครพงษ์ บุตรภักดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สุรินาม

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายสิทธิชัย เรียงมูลตรี

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายประทิศพล ไชยจันทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายณัฐกานต์ เรืองอยู่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายอภิวัฒน์ จูมจี

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงธีรนันท์ นามเรืองศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงธีราภรณ์ สิงห์ชู

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ ทิสาเวส

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงรพีพันธ์ เหล่ากอดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงพรรณพิไล สุศิลา

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงพรรณพิลาส สุศิลา

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงนิตยา ธูปทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงปทิตตา ประเสริฐสังข์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงจิตรานุช ศิริวงศ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงชลดา แสงเดือน

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงณิชกานต์ หาประโคน

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงธฤษวรรณ บุญวรรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงกัลยากร มลสิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงสุภาวิตา ทองรักษา

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงรินรดา เกิดฤทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงจีรภัคร ยิมแย้มแสง

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงชิตาภา สายศักดา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายณทชัย กลินน้อย

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายภานุวัฒน์ มลสิน

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายเจษฎา พิลาแสน

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายจักรพันธ์ วีระศักดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายวรพต วามะลุน

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายศุภกร แก้วพิลา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายสุทธิพร บุญญารักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงชลธิชา สิงหาโคตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงพรไพลิน พรมแดน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงพิกุลแก้ว บัวเหลา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงพรไพลิน ทองโพธิศรี

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงศศิมา หิรัญวร

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงพิญญาดา พวงพู่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงณัฐยา วามะลุน

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงสุภาวดี คำยศ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายอนุภัทร แซ่หว่อง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายจักรพรรดิ นามไพร

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงธิญาดา พงษ์สุวรรณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กชายณัฐพล คุณาสิทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงแพรวา มาลาอุตม์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๒ / ๘๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงณัฐทิชา แซ่ตัง

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กชายสิริโรจน์ ไตรจักร

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงเกวลิน เพ็งเก่ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายคุณานนต์ อุดมลาภ ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายใบจักร์ ระพล

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

อุดมลาภ
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายวิระพล มูลเพ็ญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายปณิธาน ช่อแก้ว ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงจิตติภัทรา บุญยอด

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงณภัทร ทับทิมหิน

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา สารมัคร

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงชลธาร โพนโคกกล่อง

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงนัทธ์หทัย ทองปลัง

่

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงฐิติมา แก้วทัน

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุขใจ

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายกิตติพรษ์ เหล่ามา

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กชายฐาปกรณ์ จงจอหอ

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายธเนศพล ยาคำ

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายปฎิภาน อุดมลาภ

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายภาณุพัฒน์ ขันทวี

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายสายลม พรมสิงห์

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงณัฐกรณ์ อุดมลาภ

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงนิภาพร แสงเขียว

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงนริศรา ดาจักร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงลักษิกา พิศวงษ์

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงสุธิมา มาลาอุตม์

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงอัจฉรา แลเพลิน

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายอัษฎา โพธิจันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายพรหมพิริยะ ใหญ่ปราม

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายพีรพัฒน์ สิทธิคุณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายพิชัยภูษิต ฤกษ์ใหญ่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายภูวฤทธิ

์

หามทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายปรุฬห์ จันดาวัลย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายปฎิพัทธ์ มุกดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายฉัตรชัย คุณรักษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  
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อจ ๔๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กชายภัครพงศ์ ภาณะรมย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๙๖
เด็กชายชวัลวิทย์ ประณต

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายฐิติภัทร สุขประเสริฐ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายเจษฎา กุลแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายเมธานันท์ มีสัตย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๐๐ เด็กชายกฤษต์ชานนท์
พิมพาสร้อย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงกษิรา จันทร์สร

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงกชกร กว้างขวาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๐๓ เด็กหญิงภรณ์ประพรรณ

พุทธคู
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงไปรยา ยวนใจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงชนิสรา พิกุลทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงชุติมา รักษาคุณ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงภนัชกรณ์ ปราบพาล

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงจันทภา โพธิจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงภัทราพร มูลมา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงพัชร์พิชา ศิลาลาย

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงยุวรรณดา ศรีนามโหน่ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงนิรัชพร วงษ์ทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๑๓ เด็กชายอิทธิพลพาณิชย์
มุกดา

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายอนุชา ถนอมชาติ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงจินต์นิภา ทิพสุด

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงสุจิตตา ศรีสำราญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงดาวประดับ คุณวุฒิ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงนิดา วงษ์พรม

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงอรัชพร สุขใจ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงปวีณา มาละดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงปาริฉัตร แก่นนาคำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนประดิษฐ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายอภิชาติ ผิวเงิน

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายพีรพัฒน์ วันนา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายกลวัฒน์ จันทะกุล

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายปฎิภาณ จันทร์สว่าง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กิงแก้ว

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงกัลญา วิทยาสิงห์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ สายขุน

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  
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อจ ๔๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายชาติศิริ ทีอุทิศ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายวรายุทธ เพียรกล้า

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงกัลญารัตน์ ศิริวาลย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงดนุสรณ์ ดวงแก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๓๔
นางสาวจริยาภรณ์ แก่นโพธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๓๕
นายบุญประเสร็ฐ หนูแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๓๖
นางสาวณิชาภัทร แสงย้อย

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๓๗
นางสาวประณิตตา ทองพาศน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๓๘
นางสาวแสงนภา บัวลอย

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๓๙
นายมนัสวี ชาญประไพร

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๔๐
นางสาวศันสนีย์ ชูบุญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจิกดู่วิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายเจษฎา หน่อแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายอนุพงศ์ จันดาวงศ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สวัสดิพันธ์

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กชายกรกฤตย์ ชโลธร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายชาญนริศ จอมใจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายปณิธาน สุดใจ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงสุภัสสรา ยืนทน

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงกรรณิภา สายสุด

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายเตโช ชมภู

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายศุภโชติ รูปสวย

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนขวาว วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายเดชชาติกล้า ดวงแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายศุภกร ม้วนทอง

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงอภิจารวี ทองจำรัส

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงพัชรญา แสงบุญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงพิชญาภา หน่อแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงปวีณา บุญรอด

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงมรีรัตน์ แพงคำฮัก

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงจิดาภา ชาญประไพร

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงประภัสรา ศิริวาลย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงนิตยา ชัยคำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ดาวเรือง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายเรวัตร นะวะพิฒ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงณัฐรัมภา แซ่เฮ้ง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงนภิสา อิมเพ็ง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๕ / ๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงวรารัตน์ โคตรปญญา

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงจิตราวรรณ ลอยหา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายธีรภัทร ลอยหา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายธนภูมิ วิริยะพันธ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายพงศกร เทพทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายพงศกร บริสุทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายปยวุฒิ มิลภัยสง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายธนพนธ์ วันโสภา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงทิพวรรณ วงศ์มี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายคณพศ นันทนาชัย

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายวุฒิพงษ์ บุตราช

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายธนาวุฒิ พุทไธสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายกฤตธี อินธิไชย

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๗๘
นายโกสินทร์ นิตยาคม

๒๕/๑/๒๕๒๕
โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดศรีทอง  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายนราวิชญ์ สิงห์งาม

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหัวตะพาน วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๘๐
นายวรายุทธ บุญแสน

๐๗/๐๖/๒๕๔๐
กศน.อำเภอหัวตะพาน วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายณัฐพงศ์ แขสว่าง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายศุภโชค โตนนำขาว

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงเขมิกา ทองโพธิศรี

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงนันทะวี คันชัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายรพีภัทร นามสิงห์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายนิติพล แขสว่าง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงอารีย์ จันทะสาร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายวิทยา โคตะการ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายธนายุทธ ยงยืน

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยจันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายพลพล มังฉกรรจ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายวีรสิทธิ

์

โคตะการ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายสราวุฒิ มานะกิจ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงจันทร์วลัย กันสำอางค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงบุษยา ไชยจันทร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงพรชิตา กันธินาม

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงพวงแก้ว งิวลาย

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เจียมวงศ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงวรฤทัย เขียวอ่อน

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๖ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงสุดารัตนื ยอดมงคล

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงอรพรรณ พิมจักร

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายทินกร บุญแจ่ม

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายพีรภัทร แตงอ่อน

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายสิรวิชญ์ ทวีชัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงทัศนีย์ บุญดก

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงนริศรา บุญเสริม

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงศศินา พลศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงสุภาพร พูนมาก

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงสุวรรณี บุญเติม

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงอลิษา แก้วดวงดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงอัมไพภรณ์ กันสำอางค์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๑๒
นายธนวัช โคตะสาร

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๑๓
นายไพศาล ลุนสิน

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๑๔
นายอภิวัฒน์ ร่วมทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายภัทรดนัย คำทา

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงณัฐฐาพร สิงห์เงิน

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงดารุณี อินทะศร

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงอังศุนิตย์ ยืนชนม์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ยืนสุข

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงจีรพร ยังยืน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๒๑ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
บุญหนา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ลอยหา

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทอุต

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายณัฐพร ยืนสุข

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายศิริชัย วิริยะพันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายกิตติชัย ก้อนกลิน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงวันวิสา ลอยหา

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายสหรัฐ เมฆมล

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กชายพัลลภ อินทะศร

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงปทมา ดวงแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงแก้วตา ล้นทม

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงสุธิดา วสุธา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงณัฐริกา หนูอินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายวัฒธนา สีมุงคุณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๗ / ๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายนิติวัฒน์ บุ้งทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายณัฐกิตต์ แก้วอุดร

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงชมพู่ สายงาม

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ วัดหนองยอ  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายอนุวัฒน์ นามสิงห์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญเติม

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สุพล

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายก้องภพ อุดรสาร

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายสุวรรณภูมิ อุสาจิตร

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายสุริยา จันทเนตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทะวงศ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายพีรพัฒน์ โนริรัตน์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายทรงพลศักดิ

์

แสนจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงปาริฉัตร วงศ์กว้าง

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงอิสสรีนา จารุภาค

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงภัทรธิดา บุญแจ่ม

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงสิริวัน วังทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงนิตยา แขสว่าง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายปยวัฒน์ ศรีชมภู

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายณัฐพล ธนูชัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายธวัชชัย เจริญชัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายภูมิศักดิ

์

วงค์จันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายสุทิวัส ลุนสิน

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายยืนยง ถนอมทรัพย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายคณิศร อุทธามาตย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงมารศรี ยกยุทธ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ วงษ์จันทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วมณีบุตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงชรัญญา ปาวะศรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงศิรดา ขอพิมาย

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงอภิชยาภรณ์ มณีรัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายจักรพล แพงดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดบูรพา  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นักบุญ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียว วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงวริศรา งามเงา

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสียว วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายจักรธร มูลเหลา

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงสิราวรรณ กานุสนธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดสระรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๘ / ๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงสุภัชชา ปุคสิงห์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายชัยมงคล สมสาย

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงจีระนันท์ ภิรมย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายธิติพงษ์ ภูตะอินทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายสุรวิชญ์ ภาคสุโพธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายสิทธิพล บุญวรณ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายปฐพงษ์ แสงหมืน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงแก้วใส ปุคสิงห์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงเขมิกา ศรีไชย

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทองวรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงธัญรดา สรรพผล

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงฐิดาพร จิตรนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ เวฬุวะนารักษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงศุพิสรา แก้วสมบัติ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายพันฤทธิ

์

สุรำไพ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงวชิรญาณ์ นิลเพชร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงสโรชา กุลบุตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงปรินทร์ สายสุด

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงวันวิสาข์ จันทะมา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงปานไพลิน สิงห์ชู

๒๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงบุษบากร บุ้งทอง

๒๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายธีรเมธ อัครเหมพัฒน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายณัฐิวุฒิ งามเงา

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายกรวิชญ์ มูลเหลา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายโกญจนาท ศิลาวงษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายเมธาวี แสงชาติ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายภานุวัฒน์ บุตรคุณ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายขวัญชัย บุตรวัง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กชายรัชภูมิ ธารารมย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กชายจักรภัทร ตรุวรรณ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงณัฐชยาน์ พันสุวอ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงชนนิกานต์ สาระวัน

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายปณณวัฒน์ เสนสม

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายสุวิจักษณ์ ศรีบุตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายประภูศักดิ

์

บุตรจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายส่งศักดิ

์

พรมชินวงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายจรัญ แขสว่าง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายธีรภัทร พันธ์โท

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายทินภัทร จันทร์เทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายวทัญู ร่วมทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงกนกวรรณ เบ้าทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงนลพรรณ กะตะโท

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงณัฐกฤตา ธุมาชิน

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงศิวัชญาพร ร่วมทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงทิพย์นภา ภาโท

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงพิมพรรณ จันเขียว

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สมปอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงพรพรินทร์ วิริยะพันธ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงสุธารัตน์ โพธิศรีคุณ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายศุภณัฐ มาคงกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงศิริกัลยา ช่อแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงชนกวนันท์ วิริยะพันธ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

วัดสระรังษี  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายมงคล สมร

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก วัดคำแหลม  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงบุญญาอร จอกนาค

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก วัดคำแหลม  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงพุธิตา บ่แก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก วัดคำแหลม  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายอานุภาพ แสงชาติ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายกรกฎ ทนอุป

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงพรพิมล ศรีเลิศ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายณัฐพล ม่อยจังหาร

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายกิตติโชติ บุญตะวัน

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายอภิชาติ โสภา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะแงะ วัดชะแงะ  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงอธิชา พันธ์แก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายวัชรากร กิงแก้ว

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ มูลหา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงสุภัชชา ธรรมธุระ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงสมิตา พันธ์แก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงพรอุษา เสนสม

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง วัดโนนค้อทุ่ง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงอังสุมา โสภาบุญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย วัดโพนเมืองน้อย  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงเพชรา ทองวรรณ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย วัดโพนเมืองน้อย  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ กาญจนศรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย วัดโพนเมืองน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภัควัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย วัดโพนเมืองน้อย  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กชายฉัตรดนัย กาญจนศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย วัดโพนเมืองน้อย  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายศิวกร ยานุพรม

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย วัดโพนเมืองน้อย  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กชายทนุธรรม ปฏิเวทย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย วัดโพนเมืองน้อย  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายทรัพย์อนันต์ ปองนาน

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย วัดโพนเมืองน้อย  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงวิญาดา ตลับเพชร

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย วัดโพนเมืองน้อย  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายศุภกานต์ เวชพันธ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย วัดโพนเมืองน้อย  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายอนุภัทร สร้อยแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย วัดโพนเมืองน้อย  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงศศิธร นาคกุนชร

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย วัดโพนเมืองน้อย  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายภาคภูมิ เชียวชาญ

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย วัดโพนเมืองน้อย  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายปฏิภาน สะอาดทองแดง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายชนะชัย บุตรจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว วัดเหล่าขวาว  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายกรณพัฒน์ ศิริเทศ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงจุทาทิพย์ วิระศักดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงธิญาดา เชิญนิยม

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงบุณยานุช จดจำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ โทแจ่ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายกฤษฎา สมอบ้าน

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายเชาวโรจน์ ทองพอก

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายพีระพัฒน์ โสภาพ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายวุฒิชัย เวียงสิมา

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงกนกอร บุ้งทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงเมทินี ลุ่มนอก

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงยุวธิดา เครือศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงศิริวรรณ สุวรรณดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายจิณณวัตร มาริบุตร

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ศิลาบุตร

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายจักรพงษ์ ศรีภิลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายพสธร มะโนธรรม

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ภักดียุทธ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงนิวาลัย อาบเงิน

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงเบญญาภา อาศัย

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงวิสา รัตนพลแสน

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงอารียา อุปเสน

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายนันทวุฒิ แน่นอุดร

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงมัณฑนา ขุนอินทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงสุธิตา อุทธามาตย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญกว้าง

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงจิระภรณ์ บุญชม

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงนพมาศ จันรักษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ ช่วยพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงผกาแก้ว กาญจนะสิงห์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงมธุรดา สุจริตร

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงเกสรา บุญเหลือ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงชลลดา พลพวก

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงฐิตาภา บับพาจันทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงศรัญญา เผ่าหอม

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงสายธารทอง เรไร

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงเอลียาห์ ลอยฟา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงณิชกานต์ ไชยบุตร

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงศศิภา คำบุญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงสกุลตรา พลขันธ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายอริญชัย สนิทเชือ

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงมุกดา ระยับศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงสุจิตรา พสุพรรณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายอภินิชย์ ลุนสิน

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงกนกวรรณ พงษ์สุขสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงวรัญญา สมชม

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงอรพรรณ พรมวัลย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงนันทิยา ไชยวงศ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายวิชิต แสงนวล

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายสุธินันท์ จอกนาค

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทะมา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงอรัญญา มหิศยา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายชัยวัฒน์ งามเงา

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายณัฐดนัย วิสาระพันธ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายสาธิต ประโคม

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายอัครพล จรลี

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงชนิกานต์ ภาณะรมย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงผุสดี รักษาศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงศศิธร มังฉกรรณ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงอัจฉรียา บุญมานะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงแอนธิชา ธรรมทัพ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายชัยวิวัฒน์ ขันอาสา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กชายสัณห์พัฒน์ ธิษาไชย

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงชลิดา ก่องดวง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงปยะรัตน์ สมปอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กหญิงวรรณวิษา ทองอบ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงอรพรรณ บุตรจันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายชินดนัย พิลาวุฒิ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายทัมมพัชร์ คู่แก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายธนาวุฒิ ก้อนคำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายภูมินทร์ อินทพันธ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายสาทร เขาแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายศราตรา สายแวว

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กชายรัชชานนท์ เพิมพูล

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงเกศสุดา ธยาธรรม

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงเขมิสรา เถือนอารีย์รักษ

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงนัฐคชสพร คงมัน

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายชาตรี โผงาม

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงภิสสราภา พลขันธ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายธวัชชัย ขันอาสา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายภูริทัศน์ วามะลุน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ หงษา

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กชายพรภิสิทธิ

์

สารสมัคร

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายศุภกิตติ

์

เหล็กงาม
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กัณหาวัน

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญคำจุ่น

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ เรืองแสน

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีบุตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงสุกัญญา เคนดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายมงคล ภาโท

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายอภิวัฒน์ ทองโพธิศรี

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงกัณฐิกา แนววัน

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงจีรวรรณ มูลเพ็ญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๓ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงสุทธิดา ทุมไมล์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายธนธรณ์ จำปาหอม

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายธนพร สายศักดา

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กชายนันทวุฒิ พงษ์ศรียา

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายวรเมธ สายมายา

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายเอนกพงษ์ สุตะภักดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สมนาม

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายจักรพงศ์ คุณสัตย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายชญานิน ธรรมวงศ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กชายปวิช โคตะการ

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงเพ็ชร์ลดา สมบูรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงอริศรา สวัสดิพันธ์

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายอนันท์ บัวทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงกุสสรา วิระศักดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงอัญชนิดา สมมัน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายพัชรพงษ์ เชิญนิยม

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายศุภกิจ ถาวร

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงฐิตารีย์ ศรีมันตะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ บุตรจันทร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๖๔
นางสาวธนิตาภรณ์ อุดมลาภ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๖๕
นางสาวธิวารี บุญเติม

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๖๖
นางสาวพิมพิไล จันทรประสาร

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๖๗
นางสาวสุทัตดา รักษาศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๖๘
นายนนทวัฒน์ สิงห์ชู

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๖๙
นางสาวนนทิยา พิมพะวงค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๗๐
นางสาวณัฐนรี แก้วสอนดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๗๑
นางสาวปณัติดา วงค์ก่อ

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญวรรณ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๗๓
นายมงคล เทียงไธสง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๗๔
นางสาวปนัชดา สาระวัน

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๗๕
นางสาวนะวินดา บุญไชย

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๗๖
นายปญญา วามะลุน

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๗๗
นายชาญฤทธิ

์

พวงปญญา
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๗๘
นางสาวชลธิชา หาญจิต

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๗๙
นายอัษฎากร บุญปลอด

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๔ / ๘๔

้
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อจ ๔๕๖๐/๒๕๘๐
นางสาวณรรฐภรณ์ ชัยยะเดช

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงสุธาชินี คำแสง

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๘๒
นางสาววาสนา บัวเหลา

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๘๓
นายอภิชัย บุญจักษุ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๘๔
นายอภิสิทธิ

์

บุญจักษุ
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๘๕
นางสาวพิชชากรณ์ จารุจิตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๘๖
นางสาวนันธิญา กุลบุตร

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๘๗
นางสาวพรทิพย์ สังฆพรม

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๘๘
นายธนวันต์ จันทร์ปวงเสน

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๘๙
นายอภิสิทธิ

์

ปุณณะหิตานนท์
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๙๐
นายศรีธนน สีสังข์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๙๑
นางสาวพรทิวา ทิพศร

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๙๒ นางสาวอาทิตยาภรณ์
ภายไธสง

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๙๓
นางสาวอารีญา ศิริวาลย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๙๔
นางสาวศิรินทร์รัตน์ เคนตู้

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๙๕
นางสาวสุภาวดี เหมือนจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๙๖
นางสาวอภิญญา พลอาษา

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๙๗
นายพงศธร สุชิลา

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๙๘
นายภานุพงษ์ บู่แก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๕๙๙
นายสุชาวดี บุญชอบ

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๐๐
นางสาวอรอนงค์ ถานุวัฒน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๐๑
นายศักดิสิทธิ

์ ์

โสภาใต้
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๐๒
นางสาวพิชญา สายธนู

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๐๓
นางสาวสุภาพร แคนศิลา

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๐๔
นางสาวนัฎฐริกา สังข์ทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๐๕
นางสาวพิมพ์สิรีย์ โยคณิตย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายอภิรักษ์ พลชนะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงจันทิมาพร คำหาญพล

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงบุณยานุช อดทน

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงปนัดดา ไชยดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงวรรณษา อาบุญงาม

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงภัคจิรา หาญณรงค์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงศศิประภา นาถาบุตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายเพชรเสน่ห์ น้อยบุตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงขนิษฐา อณุสร

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๕ / ๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงจิราพร บุ่งหวาย

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงปาณิสรา คาระนัด

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงพรสวรรค์ สมบูรณ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงอัญชลี รำไพ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๑๙
นางสาวนุชนาถ ครุธธรรม

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๒๐
นายอรรถชัย ศิลาชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๒๑
นางสาวจุฑามาศ แท่นทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๒๒
นางสาววิภาวรรณ จารุสิน

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๒๓
นางสาวสิริวรรณ บุญแปลง

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๒๔
นางสาวสุจิตรา ไกยมาตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดอำนาจ  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงนภาพร สีทองมัน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กชายราเชนทร์ พรรโสม

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กชายอนุเทพ สอนจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงพิชญา ศรีทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงสุภาวดี อุทุกพรรค

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงจันทร์ทิรา น้อยเภา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงบังอร สีสุราช

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายสิทธิราช ถินระหา

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงจุทามาศ สมชาติ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กหญิงภัทรลดา สอนนาค

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายสรวิชญ์ คุณะชัย

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงพิยดา ทวิลา

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงวนิดา สอนนาค

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงปนิดา ผุเพชร

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงสุนันญา สีทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สีทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงอลิษา สอนจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงอรัญญา กุระจินดา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๔๓
นางสาวอัจฉราภา นาดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงพรนิภา สอนจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงศรัญญา ส่องแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงอินทิรา บุตรโท

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ไข่ทา

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงวิจิตรา เทียนทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงพัชรา สอนจันทร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๖ / ๘๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงอาริษา มอบหมาย

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงอุษมา ไกยะวินิจ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่ง วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงกชกร จันทร์แดง

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่ง วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายบูรพา สุขสานต์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่ง วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายรัชพล บวรรัมย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่ง วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงธันยา บุตรแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่ง วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงเก็จแก้ว หนาแน่น

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่ง วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ สองเมือง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่ง วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงสุธิดา ไกยะวินิจ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่ง วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงพรไพรินทร์ พุทธรักษา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่ง วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงสุธีมนต์ ศรีนาเลา

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงณัฐติกาล คำฮต

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงธมลวรรณ์ อุปดชา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา ศรีนารถ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงวารุณนภา ขันขวา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงสุดาพร มุ่งดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงญาณิศา แก้วมุงคุณ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายพัทธนันต์ เดิมทำรัมย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายสุธากร ผาแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายอาชา พิมพาทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ เอกศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงกรกต ชืนบาล

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงชลดา ดาวเงิน

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงเบญญาภา อาจจะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงพัชริดา นิลเกษ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงประไพร พิมพ์ปด

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงพรชิตา ภาชืน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงพิมมษร ชีพจำเปน

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงพิยดา บุญมาก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงแพรวา ศรีนารถ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงวรัญญา ปรือทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กหญิงสุกัญญา บุญมาก

๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงสุจิตรา ชาวโพนทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงหนูรส แก่นจันทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

วัดศรีบุญเรือง  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๘๔
นางสาวชุติมา หงษา

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพนา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๗ / ๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงณัฐพร ศรีวะวงค์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาผือโคกกอก วัดโคกกอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เพียรกล้า

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาผือโคกกอก วัดโคกกอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายวรวิช บัวศรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาผือโคกกอก วัดโคกกอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายสิทธิชัย หันสุวอ

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาผือโคกกอก วัดโคกกอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายสุวิชา โคตะนนท์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาผือโคกกอก วัดโคกกอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงกานต์มณี วัชระโอภาศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาผือโคกกอก วัดโคกกอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายพูลสวัสดิ

์

หวังผล
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาผือโคกกอก วัดโคกกอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายบริพัตร คงรอด

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาผือโคกกอก วัดโคกกอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงนัยนา เรืองวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาผือโคกกอก วัดโคกกอก  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายฐิติศักดิ

์

บุญธิมา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายธนกฤต จันทรหัตถาร

๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนดู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงกัลยารัตน์ บุตรดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีพันดอน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายกิติพัฒน์ ศรีบุญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ ทองห่อ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๐๐ เด็กชายจักราณฤเบศ วงศ์งาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงจิดาภา สอดส่อง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายจิตตินัย หนูตอ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายจิตรพิศุทธ์ ทองโพธิศรี

์

๐๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงจิราพร กู่โบราณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงจีรภา อินลี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงชยานันต์ สรศรี

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงชลธิชา พุ่มทิม

๐๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายชวัลชัย อาจวิเชียร

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงชัชนิดา แพงคูณ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายชานน ศรีทิม

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายชิติพัทธ์ คำภานิล

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายณัฐกิตษ์ ผลารักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงณัฐชา อุทิตสาร

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กชายณัฐพงศ์ แก่นสาร

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงณิชาภัทร ประเสริฐ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงดุจดาว กุลสิงห์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงธนพร จันทรพรหม

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายธนพิพัฒน์ อุทิตสาร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายธนภัทร กณารักษ์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๘ / ๘๔

้
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อจ ๔๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายธนรัตน์ พลคำมาก

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายธนัชพล ไกลกล

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายธนูศักดิ

์

ทองใส
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายธนโชติ สีวะสา

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายธีรธาดา ทาสีงาม

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงนนนรา สุดสูง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายนภัสกร สอนศิษย์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงนภาพร มูลเพ็ญ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงนิลวรรณ โสภาบุญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงบุษราภรณ์ เสนาคำ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายปนัดดา เหมาะสม

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงประภัสญา จันทร์หอม

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๓๒ เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

ต้นโพธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงปวีณา สุระคำ

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงปทมาวดี แร่เพชร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงปุณยาภา สีบัวลา

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายพัชรพงษ์ โพธารินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายพิชิตชัย รักษาสัตย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงภัณฑิรา โสมรักษ์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กชายภิรเมธ อัครมาตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายภูมิมินทร์ ปองกก

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงมนัสวี ปรือทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงยมุนา แกสปารี

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงยุภาพร ประสมสุข

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงลลิตา พรมจันทร์

๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายวงศธร ปานะสี

๑๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงวรรณภา พลธิแสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กชายวรัญู บุบผา

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงวิลาสินี ค่าแพง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงวิไลวรรณ ไชยมะณี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงศรินยา จารุขันธ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงศิริภัสสร ศรีจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายศุภกร ย่อยเงิน

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กหญิงสมิตานัน แสนพันนา

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายสรวีย์ ศรีเมือง

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗๙ / ๘๔

้
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อจ ๔๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงสร้อยเพชร บุตรดาจักร

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงสวนี คำภูพูล

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายสิรภัทร ไชยเพ็ชร

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายสิรวิชญ์ พันธ์ดวง

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงสุภัสสรา ขุนพานิช

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงสุวรรณี สายวร

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายอดิศร เทพพันธา

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงอรปรียา ชูลี

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงอรอุมา พงษ์เกษม

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงอรัชพร กาเผือก

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายอวิชา ศิริวุฒิ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กชายอัษฎาวุธ แสนวันดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายอัษฏาวุธ จอดนอก

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กชายอุเทน แว่นแคว้น

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ไกยมาตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงแพรวา ถาดไธสง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงโมลี มาลินี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงกนกพร ประทุมมาศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ชูพะเนาว์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ ประชุมแดง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายกำพล ราชสุด

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายกิตติทัต ขันยา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายกีรติ ปรือทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงจันนิพา พันธุมาตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงจารุวรรณ มะณีทิพย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายฉัตรมงคล อ้นนาสา

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงชนิดา บาทจิต

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงชนิดาภา ปาตะศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงชลิตา มุทาพร

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงชาลิสา ศิระขวา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงชินรัตน์ วิลาพล

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงญาณัจฉรา ขันยา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๘๗
เด็กชายณรงค์ จันทร์หอม

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายณรงค์เดช เจริญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงณฤชล ตระทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๐ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายณัชพงศ์ ตังแสน

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงณัฏฐิติกา กาลจักร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายณัฐนันท์ สุวรรณโค

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงณัฐพร พิกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กชายณัฐพล ขันติกุล

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายณัฐพล สุนิพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงดาลิน สีแลง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กชายทักษ์ดนัย ลาดโพธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กชายทัศน์พล วะยะลุน

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงทิพปภา ทองวรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงทิพวรรณ สุวรรณโค

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายธนโชติ ธานี

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงธิดาพร มนเทียร

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายธีระชัย วงษ์นาม

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงนัชรินทร์ สมน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายนัทธพงศ์ หาญจิตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายนันทพงษ์ สังฆวัตร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายปกรณ์เกียรติ สาระบูรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงปณิดา สำราญสุข

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงปรัชญา บุตรแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงปราณปริยา ทองห่อ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายพงศกร นาคอยู่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายพัชรพล สุนิพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงพัชราพา จันทร์สว่าง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงพิชญา นามรักษา

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงภัคจิรา รุ่งเรือง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายมนตรี การบุญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๑๗
เด็กชายรัฐภูมิ ต้นเกตุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงรัตติยา อุภัยศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงวรพิชชา ตระทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงวรรณวิสา ดีขุนทด

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายวัฒนเดช พรมมาลา ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงวาสนา ช่อจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงวิจิตตรา อยู่เย็น

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงวิชญาพร ปอมหิน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๑ / ๘๔

้
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อจ ๔๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงวิชุดา ผลทวี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายวีระชัย หมดกรรม

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายศรัญพงษ์ ดาบุตร

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ลือขจร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ แก้วกานก

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงสุทธิดา บาลุน

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงสุวนันท์ อักษรพิมพ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายอธิวัฒน์ พันธ์จูม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายอนันตชัย วรรณตรง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กชายอภิวัฒน์ ดวงเนตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงอรวรรณญา ปองปก

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงอริสรา บุตตะโคตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กชายอัครพงษ์ ชัยบุญทัน

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายอิทธิกร สายวร

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายอุดร เกตุทองมา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงเจนจิรา หาญจิตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กหญิงเจษฎาพร เพ็ญจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงเนตรนภา กัวอาจนา

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงเบญจพร พวงทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงไผ่ทอง ราชสุด

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ใครหิน

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กชายกิตติชัย แสนเลิง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายจักรพรรดิ

์

เมืองแสน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงจิรนันทร์ รัชพันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงชมพูนุช สำราญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายชาญยุทธ บรรจง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายธีรพงศ์ มูลสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงนฤมล นิติวัชระกุล

๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงปาริชาติ สมขาว

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายพงศกร ชูญาติ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงพรพิรา ราชเสน

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายพีระพงษ์ วะณานิชย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงภาวิณี แจ่มใส

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงวชิรญาณ์ คำกันหา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายสวิตต์ บุตตะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๒ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายสิทธิชัย ไขแสง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กชายอธิบดี แสนศรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายอินทจักร สุดชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงกนกวรรณ หาวงศ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กชายชำนาญ ประดิษฐ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายทัศน์พล ภาพิรมย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงธัญญลักษ์ เทียมวงค์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงนภสร จันทร์หอม

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กชายบุญเกิด สิงห์เหม

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงปภาวรินท์ สัชชานนท์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงปณฑา วรพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กชายพงประเสริฐ พิมพ์หาร

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายพรชัย พันธ์ดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงพัชราภา สิงห์ซอม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงพีรณัฐ เล็ดลอด ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงรสสุคนธ์ แสนยศ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงรัตติกาล สุทาสี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กชายวรวัตร คงประเสริฐ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงวิภาดา ชารีรักษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงสิรินดา กานา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงหนึงฤดี

่

ศิริวุฒิ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

ใจใหญ่
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายอวิรุทธ์ บริเวช

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงอินทร์ธิรา คณะศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กชายโบนัส ยมหล้า

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงจุฑามาศ คลองมิง

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายฉัตรชัย เวียงสงค์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงชมพู่ งอกงาม

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายชูเกียรติ กณารักษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายณัฐพล อุดมศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายณัฐภรณ์ ศรีซองเชษฐ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๙๑
เด็กชายธีรภัทร ลาดโพธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๙๒
เด็กชายนพรัตน์ วันเสียน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงนลินี ตาดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายบัณฑิต ศรีวงษา

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘๓ / ๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงพรนภา สร้อยสละ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กชายภูดิศ โสดามรรค

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงรัชนีกร วงขึง

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๙๘
เด็กหญิงรัตนบัณฑิต ไปแดน

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายวทัญู ปาตะศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงวรรณพร จะตุรัง

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงวิภารัตน์ เขียวมนต์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายวิรัลพัชร ยอดหอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายศตวรรษ นามรักษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงสุภาพร ศรีมันตะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายอนันท์ พิมเสน

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงอรนุช จันทร์ศรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงอรัญญา หนองหล้า

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงอารยา หาญชัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

อจ ๔๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายอำนาจ กาเผือกงาม

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ศรีชมภู่  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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