ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐
ส่งสอบ ๓,๓๐๕ คน ขาดสอบ ๒๔๘ คน คงสอบ ๓,๐๕๗ คน สอบได้ ๑,๖๕๖ คน สอบตก ๑,๔๐๑ คน (๕๔.๑๗%)
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๑ เด็กหญิงอาภรณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กชายชวนากร
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๓ เด็กหญิงปุญยาพร
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๔ เด็กหญิงกัญญาภรณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๕ เด็กหญิงดนลยา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๖ เด็กชายธนาดล
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๗ เด็กหญิงนุ่นนภา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๘ เด็กชายพัฒนชัย
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๙ เด็กหญิงมณีรัตน์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๐ เด็กชายอาทิตย์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๐

เด็กชายทัศน์พล
เด็กชายปยะพงษ์
เด็กชายพงศพัศ
เด็กหญิงเขมนันท์
เด็กหญิงชนิตา
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กชายวรโชติ
เด็กหญิงศิริเนตร
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายอนาวิล

อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๑ เด็กหญิงอภิญญาพร

เด็กชายเอกธนกิจ
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๓ เด็กหญิงขวัญฤทัย
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๔ เด็กชายธนภัทร
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๒

นามสกุล
นามบุดดี
มุสิกสาร
สมณะ
สุดตา
วงษาภิลา
พันธ์เจริญ
สารวัตร
พิลาวุฒิ
พิมพ์ทอง
เหมือนเหลา
อ่อนสอน
ชัยโต
มิ่งไชย
มลสิน
ศรียายอ
สายสุด
วิสุทธยา
มาละวงค์
สุลักษณ์
นาทันใจ
ครสรขันธ์
โสภา
ลีลาศ
สุภาพงศ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเชือก
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเชือก
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเชือก

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลิง

๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนเมย
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนเมย
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก
วัดเชือกนอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๕

ชื่อ
เด็กชายวีรพงศ์

อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๖ เด็กชายเฉลิมเกียรติ
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๗ เด็กชายเฉลิมเขตร์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๘ เด็กหญิงประภาดา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๙

นามสกุล
กานานนท์
สายเมฆ
สายเมฆ
ชารี
หงษ์สุวรรณ
ผิวจันทร์
อุ่นมี
สุขสาสุณี
ธานนต์
สว่างวงค์
โมริดา
เที่ยงดีฤทธิ์

เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงรุ้งลดา ปดกอง
เด็กชายวรดร
อาสานอก
เด็กหญิงวรลักษณันท์ กะนะหาวงศ์
เด็กชายวุฒิภัทร จันทรักษ์
เด็กหญิงสิริกานดา ลีบ้านลาด
เด็กชายอรรถพงษ์ บุษราคัม
เด็กหญิงอัจฉราวดี โสภารัตน์
เด็กหญิงจิรกานต์ นาถาดทอง
เด็กหญิงนวาริน ระภาเพศ
เด็กชายปยะพงษ์ ศรีสุพรรณ
เด็กหญิงวิลัยวรรณ สุวรรณดี
เด็กชายอัครวิทย์ ศรีชมษร
เด็กชายศิววงศ์ พงษ์วิเศษ
เด็กชายกตัญู อนุอัน
เด็กหญิงกนกวรรณ หาญณรงค์
เด็กชายสิทธิกร สุขกาย
เด็กหญิงกนกจันทร์ ทันจิตร
เด็กหญิงการต์มณี คำศรี
เด็กหญิงกุลจิรา หอมสมบัติ
เด็กหญิงฐาปนี ทองเสริม
เด็กชายณัฐวุฒิ สารีรักษ์
เด็กหญิงธิวาพร กินรีวงศ์
เด็กชายธีระพัตธ์ สีหะวงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายม
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายม
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายม

๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายม
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายม

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายม
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายม
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายม

๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายม
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเยีย
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเยีย
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเยีย
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาเยีย
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเยีย
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเยีย

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเยีย
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเยีย
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเยีย
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ่อบุโปโล
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ่อบุโปโล
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ่อบุโปโล

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ่อบุโปโล
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ่อบุโปโล
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ่อบุโปโล

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ่อบุโปโล
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ่อบุโปโล
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ่อบุโปโล

๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ่อบุโปโล

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ่อบุโปโล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเชือกนอก
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดนายม
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กหญิงนิสากร
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๕

เด็กหญิงปริมชนก
เด็กหญิงรุ่งทิพย์
เด็กชายศราวุฑ
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กชายกุศริน
เด็กหญิงพิมพ์วิพา
เด็กชายจตุพจน์
เด็กชายธัญพิสิษฐ์
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนายุต
เด็กชายนพเก้า
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายพงศภัต
เด็กชายภาดา
เด็กหญิงภิชญาวดี
เด็กชายยศกร
เด็กหญิงวิจิตรตรา
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กชายศักดิ์ดา
เด็กหญิงสุจิตรา

อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๖ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๔

เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอรฤดี
เด็กหญิงญาณกรณ์
เด็กหญิงธิวาพร
เด็กหญิงภรพิมล
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายโยธิน

นามสกุล
วงค์จันลา
สุวะมาตย์
สิทธิผล
บุตรชา
ทองบ่อ
ปสสา
วุฒิภาพ
ทองบ่อ
เสนิทัย
พันธ์ทัน
สีทิม
บรรดาตั้ง
บุญสุภาพ
จำปาทอง
ชินสี
สุวะมาตร
เนื่องชุมพร
บุญเมือง
เชิดชู
ธรรมโรจน์
วรรณวัลย์
ศิริผลา
ประทุม
ศรีใหม่พัทลุง
ถามะพันธ์
ขันดี
อาริจิตร
มุธุวงศ์
ปสันเทียะ
กุติการ
ขยายวงค์
ชัยภูมิ
ทองกาย
ผลาอุบัติ
สุพรรณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ่อบุโปโล
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ่อบุโปโล
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ่อบุโปโล

๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ่อบุโปโล
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ่อบุโปโล
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ่อบุโปโล
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ่อบุโปโล

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนจาน
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจาน

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนจาน
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนจาน
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจาน
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๕

เด็กหญิงจิตรชญา
เด็กชายเตชิต
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงฐิติวรดา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนฤนาธ
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงเปรมสินี
เด็กชายเมธา
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กหญิงขวัญตา
เด็กชายเจตภพ
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงปนนภา
เด็กหญิงพิมพ์นิภา

อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๙
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๒

อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๓ เด็กหญิงแพรพลอย

เด็กหญิงเมธาพร
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๕ เด็กหญิงอริสรา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๖ เด็กชายกฤตภัค
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๔

อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๗ เด็กหญิงกัญญาพัชร
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๙

เด็กชายชิษณุพงษ์
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กหญิงนันท์ธิชา
เด็กหญิงปานกมล
เด็กหญิงพัชญา
เด็กชายพาที
เด็กชายมิ่งเมือง
เด็กชายวรภัทร
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายเศรษฐา
เด็กหญิงโสภิตนภา

นามสกุล
การวิชา
จำรัสภูมิ
เมืองโคตร
เที่ยงธรรม
ถิ่นทองหลาง
หันนำเที่ยง
ธุมาลา
ฤทธิไทสงค์
วิจิตรพงษ์
ธรรมคำ
เผ่าภูรีย์
มูลยะวงค์
สุขแสวง
เอี่ยมตุ้มรัตน์
กุลชิน
ได้เลิศ
สิงห์แก้ว
หอมหวล
กมลรัตน์
หวานแท้
ปรากฎ
ดัชถุยาวัตร
หนูอินทร์
ตั้งวัฒน์โรจน์
โมระดา
ศรีกุลวงษ์
ไชยพงษ์
ยศสียา
สีสุวะ
พวงบุญ
เสนาะพิน
ปรากฎ
สาธรณ์
จันทร์แก้ว
มงคลเสริม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจาน
๒๑/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนจาน
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจาน

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนจาน
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๐

เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงอังคณา
เด็กหญิงศุภัทรศร
เด็กหญิงเมธานี
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์
เด็กชายสรัลธร
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงเสาวลักษ์
เด็กหญิงอริษรา
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กชายตฤณภพ
เด็กชายธีรเดช

อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๔

นามสกุล

บุษภาค
ยอดรัก
ก้อนทอง
พิมพาชัย
สภิวงษ์
ซื้อเจริญ
แก้วรอด
ชาวะรักษ์
รุจิตร
อุคำ
ชาวะรักษ์
ลูกบัว
เรืองธรรม
ทัศบุตร
เด็กหญิงรัตน์ติญากร กานุสนธิ์
เด็กหญิงเรณู
ตาทอง
เด็กหญิงวรรณพร นนทะสิงห์
เด็กหญิงศิรดา แสนคำ
เด็กหญิงกฤษณา แก้วมงคล
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ทองมนต์
เด็กหญิงทรรศวิมล คำนนต์
เด็กหญิงนำทิพย์ บรรจง
เด็กหญิงวิกาญดา วันโท
เด็กหญิงกมลวรรณ ปวงประชัง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงห์พะเนา
เด็กหญิงปณิดา โพธิ์งาม
เด็กหญิงภคนันท์ พื้นนวล
เด็กหญิงวรรธิดา ทองญวน
เด็กหญิงญาธิการ ไชยนาม
เด็กหญิงนิชา
บุญชิต
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ รสชะเอม
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ทักทาย
เด็กหญิงอรัญญา อินต๊ะนำ
เด็กหญิงอุษณิษา สมุดเวช
เด็กหญิงกนกวัน บุญเรือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) วัดสระเกษ
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) วัดสระเกษ
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ วัดสระเกษ
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ วัดสระเกษ
๑๘/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ วัดสระเกษ

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ วัดสระเกษ
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ วัดสระเกษ
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงสีโท
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงสีโท
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงสีโท
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงสีโท

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงสีโท
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงสีโท
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงสีโท
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงสีโท
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงสีโท

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงสีโท
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงสีโท

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงสีโท
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงสีโท
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงสีโท
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงสีโท
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงสีโท

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก

วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๕

เด็กหญิงกฤติยา
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงวิกาญดา
เด็กชายสถิตคุณ
เด็กหญิงจิตสุภา
เด็กชายทศพล
เด็กชายปรีดิยาธร
เด็กหญิงรัตนา
เด็กชายศิรวิทย์
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงยลรภัทรา
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายสมพร
เด็กหญิงสิรภัทร
เด็กหญิงอิธิษา
เด็กหญิงทิปต์ธิดา
เด็กหญิงอรวยา
เด็กหญิงนภัสชล
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กชายนทีบดี
เด็กชายวันชนะ
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงกฤติพร
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอรชุณ
เด็กหญิงอรรัมภา
เด็กหญิงอาทิยา

อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๙

นามสกุล
มังสะพันธ์
ไชยเวช
สานนท์
ศรีมาตรา
ปญญาดิษฐ์
อนุมาตย์
สุวะศรี
ยั่งยืน
ทองงาม
เหง้าคำ
วุฒิชัย
อุ่นใจ
วอทอง
สานนท์
บุบผามาลา
จำปา
วงค์คำชาว
หอมชื่น
มีทอง
หงษา
เนาวเพ็ชร์
แก้วแสน
ดอกนมกลาง
ครสุวรรณ์
สมหมาย
ทุมชาติ
บุญรำไพ
ต้นแก้ว
ภูมิแสง
ทิพย์รักษ์
พูลเต่า
ดวงแข
โมครัตน์
มูลเพ็ง
อรศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก

๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังแคน

๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังแคน
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังแคน
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังแคน
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังแคน
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังแคน

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังแคน
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังแคน
๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังแคน
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังแคน
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงสวาง
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงสวาง
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสีนวน
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสีนวน

๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสีนวน
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีนวน

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีนวน
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีนวน

๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีนวน
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีนวน

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีนวน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กชายณัฐกรณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๑ เด็กหญิงทิพย์ประภา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๙
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๕

เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายปวีณ
เด็กชายภูชนะ
เด็กหญิงรจนา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงอรนริน
เด็กชายกิติพัฒน์
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงจินตนา
เด็กหญิงจิรนุช
เด็กชายจิราพงศ์
เด็กหญิงชุตินันต์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธันวา

อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๖ เด็กชายพิพัฒน์พงษ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๙

เด็กชายมานพ
เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงภัชราภา
เด็กหญิงนันภิภัทร
เด็กชายพัชรพงศ์
เด็กชายภัทรกร
เด็กหญิงสุวนัน
เด็กชายอภิชาติ
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงไอยลดา
เด็กชายจิรานนท์
เด็กชายชลันธร
เด็กหญิงญาณิศา

อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๐ เด็กหญิงณัฐฐานันท์

เด็กชายณัฐพล
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๒ เด็กชายธนกฤต
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๓ เด็กหญิงปาริตา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๔ เด็กชายสาระสุข
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๑

นามสกุล
อระวงค์
สรวงค์
วุฒิชัย
อินทะโคตร
วรวงค์
มาลารัตน์
จันทร์ดาชัย
เอี่ยมชม
อรศรี
สุพล
ศิริผล
นวลคำใส
สวัสดิรัตน์
ยิ่งยง
ดวงใจ
สายเพ็ชร
โคตรอาษา
พยัคเพชร
บุญหาญ
โคคำ
ตะนุมาตย์
ทานะสิทธิ์
ต้นโพธิ์
รินรุท
ทานะสิทธิ์
ปานพายับ
พันธ์เจริญ
ทะกลโยธิน
บุญดี
อาษาศรี
วงค์แสง
ลุสมบัติ
วันทาพงษ์
วันทาพงษ์
สารราษฎร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วปาเตยวิทยาสรรค์
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วปาเตยวิทยาสรรค์

๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วปาเตยวิทยาสรรค์
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วปาเตยวิทยาสรรค์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วปาเตยวิทยาสรรค์

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วปาเตยวิทยาสรรค์
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วปาเตยวิทยาสรรค์
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วปาเตยวิทยาสรรค์

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนปาติ้วปาเตยวิทยาสรรค์
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า

๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ ๒)
๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ ๒)
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ ๒)
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ ๒)
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ ๒)

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ ๒)
๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ ๒)
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ ๒)
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
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วัดห้วยร่องคำ
วัดห้วยร่องคำ
วัดโพธิ์ศิลา
วัดโพธิ์ศิลา
วัดโพธิ์ศิลา
วัดโพธิ์ศิลา
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วัดโพธิ์ศิลา
วัดโพธิ์ศิลา
วัดโพธิ์ศิลา
วัดโพธิ์ศิลา
วัดโพธิ์ศิลา
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๕

เด็กหญิงอติพร
เด็กชายอธิชาติ
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงชรินรัตน์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายบุษกร
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงทิติภา
เด็กชายนิรัชพร
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กหญิงภคพร
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กหญิงไอศิยา
เด็กหญิงณัฐพร

อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๘

อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๙ เด็กหญิงสุรัตติกาญ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๔

เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกิตติวรา
เด็กหญิงกุลปริยา
เด็กชายณัฏฐพล
เด็กชายตะวัน

อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๕ เด็กหญิงนัทช์ชัยนันท์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๗

เด็กชายปฏิพล
เด็กหญิงพรไพลิน
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงรวีนิภา
เด็กหญิงสุกษมา
เด็กชายอนันทชัย
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กชายอินทนนท์
เด็กหญิงนัทธมน
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายเกียรติศักดิ์

เด็กชายนพรัตน์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๙ เด็กหญิงนริศรา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๘

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

วรศาสตร์
อุปชฌาย์
กูลทอง
บุญสะอาด
ไชยวงค์
มอไชสง
สายพฤกษ์
บุษรากรณ์
ลุสมบัติ
บุญเสริฐ
ลุสมบัติ
พิมพ์สวัสดิ์

๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย

อินทศร
ศรีวะวงค์
สาสอน
อุ่นวงศ์
ภูคำใบ
โพธิพันธ์
โกมล
อารีจิตร
ชารีศรี
วุฒิภา
ศุภสร
แสนศรี
สิงห์ศิริ
แก้วกัญญา
มีสุข
แนบชิด
ดอนสม
วันคำ
หวังผล
สานุทัศน์
ธรรมโรจน์
อาจธะขันธ์
ดำบรรพ์

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว

๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว

๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไก่คำ
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่คำ
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่คำ
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่คำ
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่คำ

๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่คำ
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่คำ

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่คำ
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่คำ
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่คำ
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่คำ
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่คำ
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่คำ

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่คำ
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่คำ
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่คำ
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่คำ

๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงปาณิศา มหิศยา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๑ เด็กชายภานุวัฒน์ ชลวนารัตน์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๒ เด็กชายศักดิ์นรินทร์ คณะมูล
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๓ เด็กหญิงศิราพร บุระมาศ
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๔ เด็กชายอดิเทพ อาจธะขันธ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๕ เด็กหญิงทิพมลฑา สิทธิโยที
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๖ เด็กหญิงนริศรา โมระดา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๗ เด็กชายเมธาสิทธิ์ มีศรี
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๘ เด็กชายวิทยา
ทวิลา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๙ เด็กหญิงกนกลักษณ์ นามลาย
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๐ เด็กชายกวี
ศิลาพัฒน์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๑ เด็กชายดนัยณัฐ นามลาย
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๒ เด็กชายธนายุต วรรณพัฒน์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๓ เด็กหญิงพรรณนิภา โมระดา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๔ เด็กหญิงพัชพิชา พรมสวัสดิ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๐

อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๔

เด็กชายศุภกร
เด็กชายอติวิชญ์
เด็กชายปฏิพัทดิ์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายยุทธนา
เด็กหญิงวิจิตรตรา
เด็กหญิงศสิพันธุ์
เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงรุ่งไพลิน
เด็กชายทินกฤต
เด็กชายพีระเดช
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงจารุกร
เด็กหญิงฉันท์สินี
เด็กหญิงชลธิชา

วรรณพัฒ
ศรียาวงค์
ชมภูแสน
ผลสิน
จารุมี
อาบุญงาม
บุญเรือง
เชื้อสูง
หวังผล
สอนสมัคร
ชิตวงค์
พิมหล่อ
แนบชิตร์
พินิจมนตรี
ปาณะวงศ์
ห่วงทอง
โลจันทร์ต๊ะ
สุนันท์แสงทอง
เด็กหญิงชัชฎาวรรณ สนธิกร
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร ถามะพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกค่าย
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกค่าย
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล

๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดราสิยาราม
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๕

เด็กหญิงณัฐทิยา
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธันวาพร
เด็กหญิงนัดชัชธิดา
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กชายนิติภูมิ
เด็กหญิงนิภาพร

อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๙
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๓

อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๔ เด็กหญิงเบญจมาพร
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๐

เด็กหญิงปภาดา
เด็กหญิงพนาวัลย์
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงภูริชชญา
เด็กหญิงเมธาวดี

อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๑ เด็กหญิงรัตติยาภรณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๒ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๓ เด็กหญิงศิริเพ็ญนภา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๘

เด็กหญิงโสรยา
เด็กหญิงรวินท์นิภา
เด็กชายวีระพัฒน์
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงกบินธิดา

อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๙ เด็กหญิงกมลวรรณ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๙

เด็กหญิงกรรยากร
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงเกศริน
เด็กหญิงชนัญธิดา
เด็กหญิงชิตาภา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กชายธนากร
เด็กชายธวัฒิชัย

นามสกุล
อานันต์
อนุภักดิ์
คำผุย
คำอ่อน
พรมเหลา
แซ่ตัง
วงค์บุญมา
จันที
สุยะทา
จันทะพันธ์
มูลเพ็ญ
ทาสงัด
สำราญ
สุวรรณโค
ออสูงเนิน
อรศรี
สายวรณ์
อมรพิมลรัตน์
ขันช่วย
พุ่มจันทร์
หวังเจริญ
พันธ์หงษ์
พระสุจันทร์
บุอ่อน
พรมภี
ลาภูตะมะ
อภัยพันธ์
สาริแผลง
ลุนพิลา
คุณพูล
อ้วนมะโฮง
สุขสาย
บุญยืน
โคตรอาษา
บุรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๐

เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กหญิงนำพลอย
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงนิศากานต์
เด็กหญิงบุณฑริกา
เด็กชายเบเบส
เด็กชายปติพงษ์
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กชายพีรดนย์
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กชายเมธาสิทธิ์

อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๒

เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กหญิงรัตนาวลี
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงวรรณิภา
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายสุเมธ
เด็กหญิงอังควิภา
เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงกัญญามณี

อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๓ เด็กชายคัมภิรานนท์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๔

เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงจิระภรณ์
เด็กชายนภัสกร
เด็กหญิงนำหวาน
เด็กชายพงศพัฒน์
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กชายพิษณุพงศ์
เด็กหญิงมาลินี
เด็กหญิงวิภาวดี
เด็กหญิงศิรินันท์
เด็กหญิงศิริพร

นามสกุล
โนนจันศรี
วงษ์คำชาว
โคตรแสนลี
โคตรแสนลี
ทองน้อย
ทัศบุตร
บรรลือวงศ์
แก้วไชยา
ชุติธรอมรวงศ์
สาสาย
สวัสดิ์ดวง
โมลาเลิศ
พระคำจันทึก
นงภา
บุญทรัพย์
รำไพ
วัณธุวัฒน์
คุ้มผล
สายเย็น
โพธิชัยคุณ
ปสสา
โพธิ์งาม
ทองรัง
คำกอง
แสนโท
แพงสี
เขวาลำธาร
นาคพันธ์
พระสุมี
อรสิน
คงบุญ
อ่อนนางรอง
คำนวน
แถวลีลา
อ่อนชาติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง

๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง

๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดเทพมงคล
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๔๘
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ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายศุภกฤต สามคูเมือง
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๖ เด็กหญิงสุกัญญา คงบุญ
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๗ เด็กหญิงหทัยขวัญ ขยันงาน
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๘ เด็กหญิงอรินทร์ธารา คูนาคำ
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๙ เด็กหญิงเขมจิรา วันทาพงษ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๐ เด็กหญิงจิรัชยา ลอยร่อน
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๑ เด็กหญิงจิราพร สืบดี
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๒ เด็กหญิงณัฐฐิชา สีทน
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๓ เด็กหญิงณัฐภรณ์ มุทาพร
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๔ เด็กชายราเชนค์ สารคณา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๕ เด็กหญิงรุ่งไพลิน สีทน
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๖ เด็กชายวรภัทร สุวะโสภา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๗ เด็กชายวรายุทธ อินชวด
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๘ เด็กหญิงสุภาพร ศรีสุวงษ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๙ เด็กหญิงรัตติกาล โสพระสิงห์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๐ เด็กหญิงอัญวรินทร์ คูนาคำ
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๑ เด็กชายกลวัชร เอกศรี
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๒ เด็กชายณฐกร
จันทบูชา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๓ เด็กชายณัฐภูมิ
แสนโท
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๔ เด็กชายทักษพล สุขมา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๕ เด็กชายภาณุมาศ ลาริมาตร์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๖ เด็กชายวัชรพล แดงบุญเรือง
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๗ เด็กชายศุภกฤช ผ่านนิคม
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๘ เด็กชายสมพงษ์ บุตตะ
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๙ เด็กหญิงกิตติกา ถาพร
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๐ เด็กชายณัฐพล
ช่างคำ
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๑ เด็กชายธนพล
ภูตะเวช
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๒ เด็กชายธนวัฒน์ รื่นเริง
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๓ เด็กหญิงธนัชชา บุญสอด
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๔ เด็กชายธนิศร
ปรือทอง
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๕ เด็กชายปรัตถกร มาพงษ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๖ เด็กชายพิพัฒน์ กรองทอง
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๗ เด็กชายมานะ
สารคะณา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๘ เด็กชายวรรณลภย์ ภูยาทิพย์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๙ เด็กหญิงอรวรรยา พิศนอก
อจ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าพรวนปากุงโนนสวาง
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง

๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง

๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง

๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๐

เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกิตติพศ
เด็กหญิงกุลกนก
เด็กชายคำพลอย
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธิติพล
เด็กหญิงธิติมาพร
เด็กชายปฐวิกรณ์
เด็กหญิงปภาวี
เด็กชายพลาธิป
เด็กหญิงพัชร์อริญ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๐

อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๑ เด็กหญิงศรัณย์รัชต์

เด็กชายศรุต
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๓ เด็กหญิงศุภนัน
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๔ เด็กชายสวิตต์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๕ เด็กชายเอกฤทธิ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๒

อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๖ เด็กหญิงกรรณิการ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๐

เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายชัยสิทธิ์
เด็กชายณัฐนนทร์
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กชายธาวิน
เด็กหญิงนันทนา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายรัชพล
เด็กชายวัชระพร
เด็กชายศตชลภัทร
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงสุภัทธิตรา
เด็กชายอัคราช
เด็กชายกรกช

อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๑ เด็กชายเกียรตินาคิน

เด็กชายชลพัฒน์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๓ เด็กหญิงชุติมันต์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๔ เด็กหญิงณัฐธิดา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๒

นามสกุล
มุทาพร
หนองเรือง
แสงอ่อน
อำมะเหียะ
เคลือดี
กุลบุตร
พรหมพา
รื่นเริง
บุญรักษ์
บุญครอบ
อิ่มสมบูรณ์
ทานะขันธ์
ราชชมภู
หนองใหญ่
สารราษฏร์
สะดวกกิจ
ใจใส
บางบุตร
นาดี
มุทาพร
แก้วลี
คำมา
นิสวัน
มีศิริ
แจ่มจันทร์
ก้อนสิน
หมิ่งทอง
ขันคำ
วงษ์สะอาด
โสมรักษ์
บือทอง
ปารุส
แสนเริง
เชาวะนะ
จันทา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง

๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือนาคำ

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือนาคำ

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือนาคำ

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือนาคำ

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือนาคำ

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือนาคำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๕

เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายนรินทร์
เด็กชายปภาวิชญ์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงปวีณา
เด็กชายยุทธพงษ์
เด็กหญิงสุดธิดา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงอริษา
เด็กหญิงอุทุมพร
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กหญิงนภาพร

อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๖

อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๗ เด็กชายพงศ์ปญญากร

เด็กหญิงพณิชญา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๙ เด็กชายวชิรวิทย์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๘

อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๐ เด็กหญิงวราลักษณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๙

เด็กชายชานน
เด็กชายนพคุณ
เด็กชายนิสิต
เด็กหญิงปาณิดา
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กชายปญญพนต์
เด็กหญิงชมามาศ
เด็กหญิงบุษราคัม
เด็กหญิงปญณพร
เด็กชายจาตุรงค์
เด็กชายชัยธรา
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายดัศกร
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายภูรินท์
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงครองขวัญ
เด็กชายณภัทร

นามสกุล
พรมกสิกร
ทองรัง
นิสวัน
มัฐผา
โคกโพธิ์
เข็มกลาง
โมลี
พิมพ์สมบูรณ์
อรรถประจง
อินลี
เจริญรัตน์
แสงเพ็ชร
พานิพัด
ศรีขวา
แก้วราเขียว
คำลี
บุลนิม
เจริญรัตน์
นาคจะโปะ
สืบมา
พิมพ์สัน
สลอดสุข
ถาพร
ประหยัด
สลอดสุข
ลาเสิศ
อัปกาญจน์
โทบุตร
จันเวียง
แก้วโส
พรมสวัสดิ์
อัปกาญจน์
โสมชัย
รานอก
ศรีบุญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือนาคำ

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือนาคำ
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือนาคำ

๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา

๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา

๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกษมสุข

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกษมสุข
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกษมสุข
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกษมสุข
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกษมสุข
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกษมสุข

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกษมสุข
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกษมสุข
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกษมสุข
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกษมสุข

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม
วัดจันทรังษี
วัดจันทรังษี
วัดจันทรังษี
วัดจันทรังษี
วัดจันทรังษี
วัดจันทรังษี
วัดจันทรังษี
วัดจันทรังษี
วัดจันทรังษี
วัดจันทรังษี
วัดจันทรังษี
วัดเชตวนาราม
วัดเชตวนาราม
วัดเชตวนาราม
วัดเชตวนาราม
วัดตรีสุขาราม
วัดตรีสุขาราม
วัดตรีสุขาราม
วัดตรีสุขาราม
วัดตรีสุขาราม
วัดตรีสุขาราม
วัดตรีสุขาราม
วัดตรีสุขาราม
วัดตรีสุขาราม
วัดตรีสุขาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๐

เด็กชายณรงค์
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กชายมรรษกร
เด็กหญิงวิกาลดา
เด็กชายดัสกร
เด็กหญิงนิพพิชฌน์
เด็กหญิงปยะพร
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงรัศมี
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายคณิศร
เด็กหญิงกฤติมา
เด็กชายกลวัชร
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายเทพพิทักษ์

อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๖

อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๗ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๒

เด็กหญิงธิติการ
เด็กหญิงแพรววนิต
เด็กชายยุทธศักดิ์
เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กหญิงรัมภาพร

อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๓ เด็กชายวัชชิรชานนท์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๙
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๐

เด็กชายศิวัฒน์
เด็กหญิงกณิศา
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัทธิดา
เด็กหญิงธนพร

อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๑ เด็กชายปกรณ์เกียรติ

เด็กหญิงวิยดา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๓ เด็กหญิงสุนารี
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๔ เด็กหญิงหยกนภา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๒

นามสกุล
แก้วกนก
พวงทวี
แก่นจันทร์
เอี่ยมดีเลิศ
สีฟา
ภูมามอบ
มุทาพร
ลาพิมพ์
แก้วโมรี
หาวงษ์
มีศรี
เรืองทอง
โคสอน
ภูตะเวช
แก่นทอง
มณเทียร
ถาศักดิ์
บางไธสง
คันธะระ
คำภา
พูนรัมย์
แสงเขียว
นิมิตแสงเทียน
ปองงาม
บุญมานนท์
น้อยหอม
รักษาสัตย์
สารคณา
สีสุวงค์
ทรงหาคำ
คงยิ่ง
บุตตะ
บัพสุข
ทองห่อ
กาเผือก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกษมสุข
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกษมสุข

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกษมสุข
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกษมสุข
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกษมสุข
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชูชาติ
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชูชาติ

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชูชาติ
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชูชาติ
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชูชาติ

๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชูชาติ
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกใหญ่
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกใหญ่
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น

๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงโปหนองนำขุ่น

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตรีสุขาราม
วัดตรีสุขาราม
วัดตรีสุขาราม
วัดตรีสุขาราม
วัดตรีสุขาราม
วัดมัชฌิมาราม
วัดมัชฌิมาราม
วัดมัชฌิมาราม
วัดมัชฌิมาราม
วัดมัชฌิมาราม
วัดมัชฌิมาราม
วัดศรีสุข
วัดศรีสุข
วัดศรีสุข
วัดศรีสุข
วัดศรีสุข
วัดศรีสุข
วัดศรีสุข
วัดศรีสุข
วัดศรีสุข
วัดศรีสุข
วัดศรีสุข
วัดศรีสุข
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๕

เด็กชายพิชัยภูษิต
เด็กชายวรรณศักดิ์
เด็กชายศุภกิจ
เด็กหญิงอริษา
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายพยากรณ์
เด็กหญิงชลนิชา

อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๑

อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๒ เด็กหญิงเบญญาภา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๗

เด็กหญิงกานต์สินี
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปนัดดา

อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๘ เด็กหญิงพลอยปภัส
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๙

เด็กหญิงพิชญาพร

อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๐ เด็กหญิงพิพรรษพร
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๙

เด็กหญิงสุนันทา
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงโศภิษฐา
เด็กหญิงกนกรัตน์
เด็กชายจตุพร
เด็กชายทวีชัย
เด็กหญิงธัญรัตน์
เด็กหญิงธัญวรรณ
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงศิริประภา
เด็กชายอนันต์ยศ
เด็กหญิงอังษุมาลี
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กหญิงเกสรา
เด็กชายอภิวัฒน์

นามสกุล

พึ่งหนู
บัวศรี
จันทร์แรม
บัวเขียว
บาลุน
คำถาวร
วิชาชาติ
วงษาพรหม
ถาพร
อนุดำ
ทีอุทิศ
เข็มเพ็ชร
ทุมนัส
ชุมสุข
มังคกาล
มังคกาล
โกภา
สรรพวุธ
รักเนตร
อ่อนหวาน
จันทร์สม
สิงห์คู่
โล่ห์คำ
เจียนมะเริง
จุกจันทร์
วรรณโสภา
หมั่นอุตส่า
ทุหา
กาเผือก
สิงหา
ทองดำ
ทองห่อ
บานที
จุกจันทร์
ทองห่อ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) วัดศรีปุญญนิมิต
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) วัดศรีปุญญนิมิต
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนชาด

๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนชาด

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง

๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง

๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง

๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง

วัดสุวัฒนาราม
วัดสุวัฒนาราม
วัดสุวัฒนาราม
วัดไชยาติการาม
วัดศรีมงคล
วัดศรีสุนทราราม
วัดศรีสุนทราราม
วัดศรีสุนทราราม
วัดศรีสุนทราราม
วัดศรีสุนทราราม
วัดศรีสุนทราราม
วัดศรีสุนทราราม
วัดศรีสุนทราราม
วัดศรีสุนทราราม
วัดศรีสุนทราราม
วัดศรีสุนทราราม
วัดศรีสุนทราราม
วัดศรีสุนทราราม
วัดสงบคารมณ์
วัดสงบคารมณ์
วัดสงบคารมณ์
วัดสงบคารมณ์
วัดสงบคารมณ์
วัดสงบคารมณ์
วัดสงบคารมณ์
วัดสงบคารมณ์
วัดสงบคารมณ์
วัดสงบคารมณ์
วัดสงบคารมณ์
วัดสงบคารมณ์
วัดสงบคารมณ์
วัดสงบคารมณ์
วัดสงบคารมณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๔

ชื่อ

เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายนิติศักดิ์
เด็กหญิงรมณีย์
เด็กชายกิตติทัต
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กชายรุ่งภพ
เด็กชายหทัยทัต
เด็กหญิงจันทร์ฉาย
เด็กชายชนะกานต์
เด็กชายณัฐพร
เด็กหญิงนวพรรษ
เด็กหญิงศศินา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กชายคณิต
เด็กชายฐิติวุฒิ
เด็กชายธรรมดนย์
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงเพชรลดา
เด็กหญิงมัทนา
เด็กหญิงกรกนก
เด็กชายบูรพา
เด็กชายปติมงคล
เด็กชายสุธาวิน
เด็กหญิงกุลกัลญา
เด็กชายปวิชญา
เด็กชายอณาวิน
เด็กชายฐิตินันท์
เด็กหญิงธันยชนก
เด็กหญิงเนตรมณี
เด็กชายรังสิต
เด็กหญิงวีรภัทรา
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงสุขวิตา

นามสกุล
กุมแก้ว
วรรณโสภา
พันธุมาศ
พงษ์ประเทศ
บุญวงศ์
โล่ห์คำ
พิมพ์หาญ
มูลเจริญ
รัตนพันธุ์
ทองเบ้า
กาเผือก
รัตนศรี
รัตนพันธุ์
ลาภสาร
ละชั่ว
จันทร์สาร
สาจันทร์
กานุสนธิ์
พิศคำ
ทองห่อ
แก้วคำน้อย
ตลับเงิน
พูรก
ไชยนต์
สมภารเพียง
นามธรรม
พันธุมาศ
ปุมสันเทียะ
วรรณโสภา
ยศบุญ
บุญบรรลุ
ดีเสมอ
ภักดี
ประไพ
เสือสา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก

๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิก
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิก

๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสงบคารมณ์
วัดสงบคารมณ์
วัดสงบคารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
วัดอัมพร
วัดอัมพร
วัดอัมพร
วัดอัมพร
วัดอัมพร
วัดอัมพร
วัดอัมพร

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๔๘
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เลขที่

ชื่อ

เด็กชายสุชาติ
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๖ เด็กชายองศา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๗ เด็กชายชโนดม
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๘ เด็กหญิงชิดชนก
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๕

อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๙ เด็กหญิงปริญารัตน์

เด็กหญิงภัทรพร
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๑ เด็กหญิงศรินทรา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๐

อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๒ เด็กหญิงสุกานณดา

เด็กหญิงสุพิชญา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๔ เด็กหญิงอรวิจิตร
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๕ เด็กหญิงกนกอร
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๖ เด็กหญิงกมลทิพย์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๓

อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๗ เด็กหญิงกัญญาภรณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๕

เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กชายชาคริต
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กหญิงธณาภร
เด็กชายนรินทร์ธร
เด็กหญิงยุพารัตน์

อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๖ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๙
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๙

นามสกุล
ธงชาย
จันทร์สว่าง
พันธุมาศ
มีศรี
วรบูรณ์
สายสด
บานที
สายมั่น
อ่อนหวาน
กองแก้ว
สาระรัตน์
อุทธา
พิศคำ
เครือคำ
บุตรแก้ว
โพธิ์รัตน์
ยิ่งยง
บุตรแก้ว
โสภาจันทร์
แก่นบุตร
กมณีย์
หงษ์สาหัส
บุตรสอน
สายตา
อรรคนิมาตย์
บุญทา
คชพรหม
ปาวงค์
ไชยสลี
พ้นกรรม
นรินทร์ชัย
กัลยา
เกิดสิน
ศิริสวัสดิ์

เด็กหญิงวาศินี
เด็กหญิงสิริวัฒน์
เด็กหญิงสุวพร
เด็กชายคุณากร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายปยังกูร
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงสิดาพร
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงอารีรัตน์ วงศ์เคน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)

๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)

๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)

๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมพร
วัดอัมพร
วัดอัมพร
วัดอัมพร
วัดอัมพร
วัดอัมพร
วัดอัมพร
วัดอัมพร
วัดอัมพร
วัดอัมพร
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๐

เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กหญิงมนรดา
เด็กหญิงวรรณฤดี
เด็กชายสงกรานต์
เด็กหญิงอรนภา
เด็กหญิงกุลณัฐ
เด็กหญิงธาราทิพย์
เด็กหญิงกัลยาพร
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายชิษณุ
เด็กหญิงโชติกาญน์
เด็กหญิงณัชชา

อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๑

อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๒ เด็กหญิงติณณารัตน์

เด็กหญิงธนกมล
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๔ เด็กหญิงธิดารัตน์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๕ เด็กชายบุณยวีร์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๓

อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๖ เด็กหญิงเบญจวรรณ
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๗ เด็กหญิงเบญญาภา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๘ เด็กหญิงประภาสิริ
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๔

เด็กหญิงพาณิภัค
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กหญิงวรวลัญช์
เด็กชายวิศรุต
เด็กหญิงสโรธินี
เด็กชายสุพศิน
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงอติกานต์
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอิทธิเดช
เด็กหญิงอุรวศรี
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงจิราภัทร
เด็กชายเจษฎากร
เด็กหญิงชณิสรา

นามสกุล
สอิงทอง
บุญโสม
ทองพุ่ม
ชะโน
สุดอุ่น
เบ้าคำ
งามม้าว
บริรักษ์
โสคำภา
ด่านสมัคร
ยอดแก้ว
ไชยดำ
สุดตา
สำรวม
รักษาสัตย์
คะระมะ
สาวิสิทธิ์
พลเขต
พรหมกสิกร
มุทาพร
อินจันทร์
ภูมิสิงห์
ปดภัย
เอกจิตร
แก้วเรือง
ธิมาทาน
ไชยเสน
ตาบุดดา
ถาพร
พึ่งพบ
บุญนูน
ศรีวะรมย์
พรหมคุณ
ขนัดนา
ไชยภูมิ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๕

เด็กหญิงชัญญา
เด็กชายชัยญา
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายธีรวิชญ์
เด็กหญิงบุลภรณ์
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงภาวิดา
เด็กหญิงภิชญาภา
เด็กชายศรัณย์กร
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กชายสายฟา
เด็กชายเตชิต
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงกัตติกา
เด็กหญิงทิพกร

อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๒

อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๓ เด็กหญิงชวัลลักษณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๔ เด็กชายไชยลักษณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๖

เด็กชายฐิตินันท์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายปรมินทร์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงปวริษา
เด็กชายปยะพงษ์
เด็กหญิงภคพร
เด็กชายรสธร
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กชายสุธินันท์
เด็กหญิงอารยา

อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๗ เด็กหญิงอุบลวรรณ

เด็กชายเจษฎา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๙ เด็กชายชโนทัย
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๘

นามสกุล
แสงสีดา
สิงห์นาค
พิมพาภรณ์
รัศมีแก้ว
พรมน้อย
กุลอ่อน
ทองสิงห์
สุระบุตร
แก้วกล้า
ผุดผ่อง
ทองเทพ
แจ่มจันทร์
กีฬา
ดีเลิศ
มีแสง
นวลศรี
เกตุมาตย์
โสภา
พันธุมา
แร่ทอง
ไลยะรัตน์
ประพาลา
วิเศษศร
วงษ์รัตน์
ปราณีย์
ยอดวงค์
ทะสอน
หาญณรงค์
บุญเจือ
บุญยะมูล
พึ่งปา
อกอุ่น
คงยิ่งหาญ
โมราชาติ
ชาติสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) วัดบูรพา

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) วัดบูรพา
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) วัดบูรพา
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) วัดบูรพา

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) วัดบูรพา
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) วัดบูรพา
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) วัดบูรพา
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) วัดบูรพา
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) วัดบูรพา

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) วัดบูรพา
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) วัดบูรพา
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) วัดบูรพา

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) วัดบูรพา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) วัดบูรพา
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล)

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผึ้ง
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผึ้ง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุงชัย

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุงชัย

๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุงชัย

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุงชัย

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุงชัย

วัดมิคคาราม
วัดมิคคาราม
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๐

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กหญิงเนตรขวัญ
เด็กชายปวีณ์กร
เด็กหญิงปยวรรณ
เด็กชายเพชรนำใส
เด็กชายวัชรภณ
เด็กชายสุธินันท์
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงธัญญาเรศ
เด็กหญิงพรรณภา
เด็กหญิงเมวิกา
เด็กหญิงสุภิญญา
เด็กหญิงอนุรดี
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายสุรภัทร
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กชายธนา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงอรพิน

อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๙
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๒

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๓ เด็กหญิงจิตรกัญญา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๒

เด็กชายจิรายุ
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงกุลปริยา
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายภูริภัทร
เด็กชายพชรพล
เด็กชายเกียรติศักดิ์

เด็กชายสุเมธ
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๔ เด็กชายอธิวัฒน์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๓

นามสกุล
ไลยรัตน์
กิ่งแก้ว
แซ่จู
ขุนสนิท
คงยิ่งหาญ
ไลยรัตน์
ไสยโยธา
จุกจันทร์
ผาพันธ์
สายเนตร์
ยืนยั่ง
เลิศรู้
อินเทพ
ชูรัก
จุกจันทร์
สุทธิเมฆ
พันพูล
สำราญใจ
กะทะแก้ว
สำเหนียก
เปปะหลาน
มิ่งสกล
วงศ์พิทักษ์
พิมพาเพียร
ปญญาวิชัย
แก้วสังวาลย์
อรรมาลา
สายคำ
น้อยโสภา
เรืองธรรม
ไกยชาติ
หมายสิน
ผลาการ
เทพวงค์ษา
สีลัง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุงชัย

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุงชัย

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุงชัย

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุงชัย

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุงชัย
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดสิม
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)
วัดโคกกลาง (เจริญจิต)
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๕ เด็กหญิงกัญญาพัชร
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์
เด็กชายวีรพงศ์
เด็กหญิงจารุพิชญา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงปฐิมากร
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายปรเมศ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๓ เด็กหญิงกัญญารัตน์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๔ เด็กหญิงอัญญารินทร์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๐

เด็กหญิงอัญชลี
เด็กชายณัฏฐพล
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายญาณพัฒน์
เด็กชายพฤษภา
เด็กชายพงศ์ศักดิ์

เด็กชายอนุชา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๒ เด็กชายอุทัยยนต์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๓ เด็กชายพงศกร
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๔ เด็กหญิงนันทิชา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๑

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๕ เด็กหญิงกนกพรรณ
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๖

เด็กหญิงเกษรา

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๗ เด็กหญิงทมลวรรณ
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๙

เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงปภาดา
เด็กหญิงปริตา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงศรีวรรณ
เด็กหญิงสกุลรัตน์
เด็กหญิงสุวรรณี
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายวีรภัทร

นามสกุล
จันทรา
ขอพลอยกลาง
แก้วบับพา
คงศรี
ชมบุญ
สุขสะอาด
เจริญผล
บุตรพรม
อุทิตะสาร
นิลแสง
ไพยกาล
จันทหงษ์
วิชาธรณ์
ใจกล้า
สุดาชม
มูลพันธ์
แร่ทอง
ทองเพ็ญ
มูลพันธ์
ไลยรัตน์
ทองชุม
นครพันธ์
รัตนะศรี
ทับทิมไทย
กลิ่นหอมรื่น
เปรมทา
ขำมิน
สุขนิลทา
จันทร์อ่อน
สุดตา
บ่อแก้ว
รัตนศรี
สิงห์เทา
สุขสำราญ
รักพินิจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอุดม

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง

๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่ขี
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี

๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่ขี
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางช้า

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางช้า
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางช้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดไร่ขี
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๐

เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงวัชราพร
เด็กชายการัณย์
เด็กชายวัชรพงษ์

ผาวันดี
ปาตะบุตร
นระมาตย์
สายสิญจ์
วงศ์จันทร์
ไชยพจน์
พนาวัลย์
สุขศรี
สาระสี
เรืองประทีป
มารัตน์
วันชัย
ดวงคำ
บุตรดี
คำแพง
แก้วหลวง
แสนมั่น
พิลาพันธ์
กะมะรี
ลิจันทร์
โสภาภาค
มงคลกิจไพบูลย์
จิตต์ม่ัน
บุญมั่น
มูลเสนา
บุญจั้ง
แซ่เจน
เที่ยงไธสง
พ้นทาษ
พันธ์เลิศ
ผูกมิตร
ตาทิพย์
หินอ่อน
วรวงศ์
โคตะพันธุ์

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๔

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๕ เด็กหญิงกัญญาพัชร์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๗

เด็กชายนิรันดร
เด็กหญิงนิศารัตน์
เด็กหญิงพัชรินดา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวีรวัลย์
เด็กหญิงศิราพร
เด็กหญิงกวิตา
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กหญิงขวัญมณี
เด็กชายเจษฎา

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๘ เด็กหญิงชนนิกานต์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๕

เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงฐานิตา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฐตรี
เด็กหญิงณัฐธิชา
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงธัญชนก

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๖ เด็กหญิงธัญญารัตน์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๑

เด็กหญิงธีราพร
เด็กชายนพกร
เด็กชายนพกร
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กหญิงบัณฑิตา

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๒ เด็กหญิงเบญจวรรณ

เด็กหญิงปณิตา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๔ เด็กหญิงพรนภัส
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๓

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ

๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ

๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๕

เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงพิชญ์สินี
เด็กชายภควัต
เด็กชายภัทรเวช
เด็กหญิงมะลิวัลย์
เด็กชายยศกร
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงวิลาสิณี
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายศักดิ์ชาย
เด็กชายสุทธิชล
เด็กชายอนุวัติ
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงอัญชิตา
เด็กชายไอคิว
เด็กชายกฤติพงษ์
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กหญิงชนินาถ
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กชายวศิน
เด็กหญิงศศิณา
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายสุกฤษ
เด็กชายสุรเดช
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงชนิภรณ์
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กหญิงเปรมิกา

อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๙
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๙

นามสกุล

พนาวัลย์
แท่งทอง
วรรณวิโรจน์
วงศ์จันทร์
วิเศษศรี
มีแสง
ทุมษะ
สุวะชัย
ทานะพันธ์
ศรีงาน
บุญธิมา
จำปาจูม
เถาว์ดี
ปุริมาตย์
ทานะกาศ
มะลาวาสน์
สีหมอก
นามวาส
ทานะขันธ์
ทาราพรม
สายคำ
บุญธิมา
ปวาสนา
ทานะขันธ์
จารุสิน
บุญประกอบ
จารุสิน
จอมใจ
มานุพันธ์
กอหาญ
มานุพันธ์
เด็กหญิงพัชราภรณ์ รำไพ
เด็กหญิงภัทรธิดา ทานะขันธ์
เด็กหญิงรวมพร พรมสวัสดิ์
เด็กชายวีรภาพ สินอ้วน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ

๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดดงมะยาง
วัดดงมะยาง
วัดดงมะยาง
วัดดงมะยาง
วัดดงมะยาง
วัดดงมะยาง
วัดดงมะยาง
วัดดงมะยาง
วัดดงมะยาง
วัดดงมะยาง
วัดดงมะยาง
วัดดงมะยาง
วัดดงมะยาง
วัดดงมะยาง
วัดดงมะยาง
วัดดงมะยาง
วัดดงมะยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวีรยุทธ
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๑ เด็กชายวุฒิชัย
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๒ เด็กหญิงศศิพร
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๐

อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๓ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๒

เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายอัครวัฒน์
เด็กชายเชิดศักดิ์
เด็กชายณัฐกร
เด็กหญิงนันทิวา
เด็กหญิงพิมพิกา
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายสุกฤต
เด็กชายอติกานต์
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กชายเอกรัตน์
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงทองนารี
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธนาภา
เด็กชายธีราธร
เด็กหญิงปณฑิตา

อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๓ เด็กหญิงพลอยรัตน์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๔

เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กชายภัทรชัย
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงสิริกรณ์
เด็กหญิงสุรภา
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายขัตติยะ
เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กหญิงนาฏลดา
เด็กหญิงกมลนิตย์

นามสกุล
สินอ้วน
รัมย์ประโคน
พินิจ
มานุพันธ์
ทานะขันธ์
ศรีมันตะ
เดชผล
เฉียบแหลม
ทาวพันธ์
ราชคำจัน
มารัตน์
พิกุลทอง
มานุพันธ์
นาถาบุตร
บุญทำนุก
สิงหกิจ
พันธุระ
มงคลเสริม
ปฏิเวช
สีม่วง
อุตสาหะพันธ์
บัวนาค
ผลสิน
ผลสิน
สีลาพัฒน์
อารีจิตร
ปาภูงา
กันยามาตย์
เถาว์ดี
ดวงรัตน์
จารุมี
วงษาบุตร
อัปกาญจน์
คำมุงคุล
ผันผาย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ
๐๓/๐๑/๒๕๕๓
๑๓/๑๒/๒๕๕๒

๑๙/๐๓/๒๕๕๓
๑๙/๐๗/๒๕๕๒
๒๖/๐๗/๒๕๕๒
๒๑/๐๔/๒๕๕๔
๑๖/๑๒/๒๕๕๓

๐๗/๑๒/๒๕๕๓
๑๔/๐๔/๒๕๕๔
๒๑/๑๑/๒๕๕๓

๓๐/๐๖/๒๕๕๓
๒๖/๐๙/๒๕๕๓
๒๙/๑๒/๒๕๕๓

๓๐/๐๑/๒๕๕๔
๐๑/๐๔/๒๕๕๑
๐๕/๑๐/๒๕๕๑
๐๑/๑๑/๒๕๕๑

๒๐/๐๓/๒๕๕๓
๐๓/๐๗/๒๕๕๓
๒๔/๐๘/๒๕๕๓
๑๑/๑๒/๒๕๕๓

๐๔/๐๕/๒๕๕๓
๐๕/๐๔/๒๕๕๓
๒๖/๐๗/๒๕๕๓
๒๓/๑๑/๒๕๕๓

๑๐/๐๗/๒๕๕๓
๒๘/๑๐/๒๕๕๓
๒๙/๐๔/๒๕๕๓

๐๘/๐๔/๒๕๕๓
๒๗/๐๔/๒๕๕๓

๐๔/๐๕/๒๕๕๒
๐๖/๐๑/๒๕๕๒
๐๙/๐๓/๒๕๕๒
๒๘/๑๒/๒๕๕๑

วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
วัดดงมะยาง
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
วัดดงมะยาง
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปอยหัวดง) วัดโพธิ์ศิลา
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปอยหัวดง) วัดโพธิ์ศิลา
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปอยหัวดง) วัดโพธิ์ศิลา
โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
วัดอัมพวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๕ เด็กหญิงกมลวรรณ
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๒

เด็กชายกฤษดา
เด็กชายประกาศิต
เด็กหญิงอัญชลีพร
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายปณณธร
เด็กชายพงศภัทร

อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๓ เด็กหญิงลักษณาวดี
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๙

เด็กชายจรูญ
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงชลลดา
เด็กชายทิวา
เด็กหญิงธันยพร
เด็กชายธีระพัฒน์
เด็กหญิงนรากรณ์
เด็กชายประกฤษ
เด็กหญิงปยดา
เด็กชายพลธนกฤต
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายพัชรภูมิ
เด็กชายภัทรเดช
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงภูริตา
เด็กหญิงเมษา
เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กหญิงอธิติยา
เด็กหญิงกมลนิตย์
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายคมกฤษณ์
เด็กหญิงจริยา

นามสกุล
ไชยดี
วีระพันธ์
กระบวนศรี
ศรีธัญ
ทานุมา
ศรีชาติ
ฤาชัย
ผลสิน
บุญคำ
สารศรี
จักร์คราม
บุญยาน
เซาะปลอด
จันทสม
แคนศิลา
วงศ์แก้ว
สิริจันทกุล
พันธ์เสน
คุณวุฒิ
หนองนา
อุทรสธนไพศาล
ระติเดช
วิริยะพันธ์
วงค์สง่า
วงษ์ศิลา
วงศ์จันทร์
จารุจิตร
จันทวรรณ์
มีแก้ว
มีทอง
พิมพิลา
กองใจ
บุญงาม
ขุนหาน
นามวงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์

๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์

๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์

๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธันยธรณ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม

๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๐ เด็กชายจิตติพันธ์ ทองเฟอง
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๕

เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงชลนิสา
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กชายธนกฤต

อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๖ เด็กชายบรรณสรณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๙
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๘

เด็กชายพัชรพงษ์
เด็กชายภูวนาถ
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวิทยานันท์
เด็กชายสรวิศ
เด็กชายสาริน
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กชายอัครเดช
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กชายเอกปวีณ์
เด็กหญิงกรณิกา

อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๙ เด็กหญิงชญาน์ทิพย์

อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๔

เด็กชายดนุวัศ
เด็กหญิงทิพย์สุดา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนพเก้า
เด็กชายพงศกร

อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๕ เด็กหญิงภัทราภรณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๔

เด็กหญิงวนัชพร
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กชายศิวานนท์
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กชายกนกพล
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กชายจิราวุฒิ

อรไชย
คำศรี
รัตนสุวรรณ์
กันยวงค์
อรไชย
บุญสอด
ร้อยเพีย
บัวใหญ่
อมรสิน
ราชชมภู
อระไชย
สุวะไชย
เกิ้อทาน
บูรณะกิติ
ทรงศรี
วันดี
บุญศรี
ลูกอินทร์
ปวงสุข
พวงทอง
สุวะไกร
บุญเคล้า
เชื้ออินทร์
พลราษฎร์
ถามะพันธ์
บุญกลม
ศรีสุวรรณ
บุญสม
มหิศยา
แก้วแสน
ทาบุดดา
ขันติกิจ
ประกอบศรี
ศรีโพธิ์วัง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำท่วม

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงชวัลกร
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงบุญญิศา
เด็กชายปรวฤทธิ์
เด็กชายพงษ์พัชร
เด็กชายพนากรณ์
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงศิรภัส
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอัมธิดา
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายภานุมาศ
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวายุ
เด็กชายวุฒิศักดิ์
เด็กหญิงศิริ
เด็กหญิงศิวพร
เด็กชายอติเทพ
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายโกวิท
เด็กชายจักรภัทร
เด็กหญิงจารวี
เด็กชายจิณณวัตร
เด็กหญิงจินดามณี

อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๐
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๙

นามสกุล

ไกยสิทธิ์
ยืนยั่ง
สิงห์ทอง
จันทร์หอม
แร่ทอง
ชื่นหุ่น
อบอุ่น
ปาตะศรี
สุพงษ์
สร้อยสุข
ศรีทะวรรณ์
ทีอุทิศ
สมพงษ์
พสุมาตย์
ดวงจำรัส
บึงไกล
แก้วแสน
เสนารินทร์
สายเมฆ
ศรีสุข
ปฏิโชติ
วงค์ขันธ์
พวงสีเคน
กิตวัน
วงศ์กัลยา
แก้วแสน
วันทาพรม
จักรหล้า
วงศ์มณี
บุญวงศ์
พันธิราช
พิมพ์สุด
สีโคว์
แสงงาม
มนิลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม

๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำท่วม
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี

๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี

๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดอำนาจ
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๐

เด็กชายชุติพนธ์
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงนันทรัตน์
เด็กหญิงปนัสยา
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพันทิวา

อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๗

อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๘ เด็กชายวันประเสริฐ

เด็กชายวีรพัฒน์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๐ เด็กชายศิริชัย
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๑ เด็กหญิงสิริกัญญา
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๒ เด็กหญิงสุดารัตน์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๙

อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๓ เด็กหญิงกัญญารัตน์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๘

เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงนัฐลิกา
เด็กชายพิทักษ์พล
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงสุพิตยา

อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๙ เด็กหญิงศุภกาญจน์

อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๐ เด็กหญิงมณฑกานต์
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๑
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๒
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๓
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๔
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๕
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๖
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๗
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๘
อจ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๔

เด็กหญิงฐิติวรรณ
เด็กหญิงปยาภรณ์
เด็กชายภาณุพล
เด็กหญิงภาณุรัตน์
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายปวริศ
เด็กชายญานภัทร
เด็กชายวรวุธ
เด็กชายศักรนันทน์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายกฤติพันธ์
เด็กหญิงจารุพิชญา
เด็กชายธนพล
เด็กชายรนธิชัย

นามสกุล
หลอดทองคำ
สาโสม
ดอกไม้
บุสหงษ์
เวสา
คงแดง
เชื้อทอง
กลำเงิน
แถวทอง
สุขสอาด
ตอนเหนือ
พินธุโท
ขันติกุล
บุสหงษ์
บัวเทพ
ไชยพันธ์
คตชัง
แก้ววงศ์
ถาพร
สุขไชย
กุลแก้ว
กาละไชย
ศิริพันธ์
มาพิจารณ์
มาพิจารณ์
คูณแก้ว
ไกยนารถ
แปนแก้ว
สีชมภู
สอนพงษ์
วงค์มณี
นามสุขี
ทานิล
เศรษฐาวงค์
ใยเพ็ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก

๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบก
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสะอาด
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสะอาด
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสะอาด
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสะอาด
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคล้า

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคล้า
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคล้า

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคล้า

๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดไร่สีสุก
วัดนาไร่ใหญ่
วัดตาลเลียน
วัดนาสะอาด
วัดนาสะอาด
วัดนาสะอาด
วัดนาสะอาด
วัดหนองคล้า
วัดหนองคล้า
วัดหนองคล้า
วัดหนองคล้า
วัดหนองมะเสี่ยง
วัดหนองมะเสี่ยง
วัดหนองมะเสี่ยง
วัดหนองมะเสี่ยง
วัดหนองมะเสี่ยง
วัดหนองมะเสี่ยง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสุวิภา ปตถาลี
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๖ เด็กชายนวพรรษ อ่อนตา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๗ เด็กหญิงศิรภัสสร วินโย
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๘ เด็กหญิงอนัญลักษณ์ จันทร์ส้ัน
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๙ เด็กชายกวีชัย
ไทยกูล
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๐ เด็กหญิงกาญจนา โยริพันธ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๑ เด็กชายกิตินันท์ กงทอง
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๒ เด็กหญิงชีวาพร บู่ทอง
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๓ เด็กชายธนากร
โยริพันธ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๔ เด็กชายธนาพิสุทธ์ ภูขมัง
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๕ เด็กหญิงปณิตา เศรษฐาวงศ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๖ เด็กหญิงภัคจิรา โยริพันธ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๗ เด็กหญิงภัทรธิดา เกาะประทุม
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๘ เด็กชายวงศกร
มาศพันธ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๙ เด็กหญิงวัชรีวรรณ บรรณศรี
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๐ เด็กชายศิรวิทย์ กงทอง
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๑ เด็กชายศุภโชติ เนืองผล
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๒ เด็กชายสุริยะ
สุวรรณทา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๓ เด็กชายสุริยา
สีล้วน
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๔ เด็กหญิงอรวี
ดาวท่าน
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๕ เด็กหญิงกนกวรรณ พรมรัตน์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๖ เด็กชายกีรติ
นราชัย
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๗ เด็กหญิงพลอยชยา ภูมิโยชน์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๘ เด็กชายอติเทพ กุลาหลัก
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๙ เด็กหญิงกัญญาพัชร สุกปลั่ง
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๐ เด็กหญิงชญาดา กงทอง
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๑ เด็กหญิงทิฆัมพร สุวรรณทา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๒ เด็กชายธนกรณ์ หงษ์หลง
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๓ เด็กชายธนภัท
โยริพันธ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๔ เด็กชายธนวัฒน์ บรรณศรี
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๕ เด็กหญิงนภัสสร โยริพันธ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๖ เด็กหญิงนวนันท์ โสสมสี
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๗ เด็กชายประภังกร พิศาล
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๘ เด็กหญิงปาลิณี ร้อยกอง
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๙ เด็กชายพงศกร กลิ่นแก้ว
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหมู

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหมู
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหมู
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

สังกัดวัด

วัดหนองมะเสี่ยง
วัดหนองมะเสี่ยง
วัดหนองมะเสี่ยง
วัดหนองมะเสี่ยง
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๐

เด็กหญิงพีระดา
เด็กชายภูมิภัทร
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายวสันต์
เด็กหญิงวาริกา
เด็กชายวิชญะ
เด็กหญิงศิริภา
เด็กชายสมโภชน์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุทธิ์ธาดา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กหญิงอัญชัญ
เด็กหญิงอัยลดา
เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กหญิงกัลย์สุดา
เด็กชายทรงกลด
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายสุรชัย
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงนุชจรี
เด็กหญิงพรรณิภา
เด็กหญิงศศวรรณ
เด็กหญิงสุวรินทร์
เด็กหญิงปรายฝน
เด็กหญิงสุทธิศา
เด็กชายเจษฎากร
เด็กหญิงติณรัตน์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธีระวุฒิ
เด็กหญิงนพินปภา
เด็กหญิงนันทภัค
เด็กชายปองภพ
เด็กหญิงปยวรรณ

อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๔

นามสกุล
นิยมกล้า
เศรษฐาวงค์
สุกุ
แสนทวีสุข
ธารีภูมิ
พลหนองหลวง
ปฎิชัย
เผ่านาค
บุญมานันท์
รักษา
บุญยืน
สมพิศ
โยริพันธ์
ทิพย์มาตย์
ชะนะบัว
กงทอง
นนทวงค์
วงพิจิตร
เล่ห์กล
พรหมพิทักษ์
สุระคำ
เล่ห์กล
เพ็งทองหลาง
แก่นท้าว
ปตตานัง
หนูนิมิตร
พรมรักษ์
ศรีเกษร
ฝงซ้าย
ไชยรักษ์
ทิพอุตร์
เข็มพันธ์
ทองเจียว
อินทไชย
ลาภสาร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอุดม

๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอุดม

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอุดม

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอุดม

๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดนาอุดม
วัดนาอุดม
วัดนาอุดม
วัดนาอุดม
วัดนาอุดม
วัดนาอุดม
วัดนาอุดม
วัดนาอุดม
วัดนาอุดม
วัดนาอุดม
วัดนาอุดม
วัดหนองโน
วัดหนองโน
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๕

เด็กชายพลกฤต
เด็กหญิงพัชรีภรณ์
เด็กชายวัชระ
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายวิวัฒน์
เด็กหญิงสาทริยา
เด็กหญิงสิรินทร
เด็กหญิงสุภาวิตา
เด็กหญิงสุภิญญา
เด็กหญิงสุลลิตา

อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๔

อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๕ เด็กหญิงกานต์ญาวีร์

เด็กชายชานนท์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๗ เด็กหญิงนริศรา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๘ เด็กชายปุณยวัฒน์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๖

อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๙ เด็กหญิงพลอยปภัส

อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๑

เด็กชายพีระภัทร
เด็กหญิงภีรญา
เด็กหญิงสุภาวิดา
เด็กหญิงหทัยชนก
เด็กชายธนเดช
เด็กหญิงปยะดา
เด็กหญิงภาชิตา
เด็กหญิงภาณิศา
เด็กชายมถุรถ
เด็กหญิงเมธาพร
เด็กหญิงรุ่งฤดี
เด็กชายวรวุฒิ

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๒ เด็กหญิงศิริญาภรณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๓

เด็กหญิงษาลิณี

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๔ เด็กหญิงสุพรรณษา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๕ เด็กหญิงโสภิตนภา

เด็กชายอานนท์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๗ เด็กชายจิราธิป
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๘ เด็กหญิงชลธิชา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๙ เด็กหญิงศุภิสรา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๖

นามสกุล
แสงทอง
สิงห์คำ
ตาทอง
โสมอินทร์
ต้นโพธิ์
เศรษฐาวงค์
อ่อนศรี
โสดาจันทร์
โสมอินทร์
พิมพ์พงค์
ขันคำ
วงพิจิตร
มาศพันธ์
เกตุนิวัตร์
บุญเรือง
วันทะนา
สุนทรศารทูล
กาละไชย
โสดาจันทร์
จรูญภาค
คณาโรจน์
เศรษฐาวงค์
เพชรพลอย
นนทวงค์
พระสุมี
นราชัย
ถูระบุตร
อยู่สบาย
วงค์ศรีชา
อินปญญา
ภิรมย์
แผนมะหิงษ์
เหล่าชุมพล
ช่วยปญญา
สาธร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง

๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนทอง

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนทอง

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนทอง

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงหิน
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงหิน

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงหิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๐

เด็กหญิงหทัยชนก
เด็กหญิงอาทิติยา
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธันยา
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงธิดาวรรณ
เด็กชายธีรยุทธ
เด็กชายธีรศานต์
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงรุจิรดา
เด็กชายศุภกิจ
เด็กหญิงกมลนัทธ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายบัลลพ
เด็กชายศกลวัฒน์
เด็กชายศรุต
เด็กหญิงสิริพิมล
เด็กหญิงสิริภัสสร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายพชร
เด็กชายระดมพล
เด็กหญิงอัญธิชา
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายธิเบต
เด็กหญิงปุญยนุช
เด็กชายภวัต
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กชายวีระพงษ์
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายศุภกฤษณ์
เด็กชายสุรารักษ์

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๔

นามสกุล
ชัยสีโห
กัลยาพันธ์
ตาทอง
โสมอินทร์
ภูวงศ์
อุพงษ์
กองโพธิ์
กัลยาพันธ์
คงยัง
วงษ์พิจิตร
ไชยรัตน์
โสดาจันทร์
พิมพ์พงค์
สุพรรณโมก
เถาว์แสน
โยธาศรี
มาศพันธ์
พิมพ์วงค์
แจ่มใส
แจ่มใส
ดวงศรี
บุรีรักษ์
มาศพันธ์
วงค์วาน
อาดอำนวย
โนนตูม
จารุจิตร
พัฒนราช
สาทาวงค์
นามราช
ธรรมชาติ
ชูไทย
ทุมชาติ
มุทุกันต์
สังข์ทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงหิน
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงหิน

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงหิน
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงหิน
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงหิน
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงหิน
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงหิน
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงหิน
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงหิน
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงหิน
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงหิน
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงหิน
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงหิน
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงหิน

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงหิน
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงหิน
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงหิน
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงหิน
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงหิน
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงหิน

๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดอินทราราม
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๕

เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายเตชิต
เด็กหญิงเพชรนารี
เด็กชายภูชญา
เด็กชายวรพจน์
เด็กหญิงกนกรัชต์
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายฐิติภัทร
เด็กหญิงปุณยนุช

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๕

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๖ เด็กหญิงสุวรรณรัตน์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๐

เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กหญิงปริ่มฤดี
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายวรโชติ
เด็กหญิงวรัมพร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงพิมพ์วิภา
เด็กชายศิวกรณ์
เด็กหญิงเสาวมน

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๑ เด็กหญิงณิชานันทน์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๙

เด็กชายณัฐพล
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กหญิงพิจิตรา
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายศีลวัต
เด็กหญิงอภิษฎา
เด็กชายพชรพล

นามสกุล
ดวงศรี
เหมกันต์
พิลาแดง
กาหาวงค์
ปะสังคะเต
ไชโยดม
โนนตูม
แสนบุญศิริ
งิ้วลาย
จำปาชัย
เพ็ชรัตน์
จารุจิตร
ปรากฎ
จินดาศิลป
โคนพันธ์
แสนบุตร
ภาณะรมย์
สมควร
เวชพันธ์
สุตภักดิ์
เกตุน้อย
คะณาจันทร์
กุลบุตร
ปญญา
สำนักนิตย์
อ่อนศรี
คัญไทร
สุดามาตร
สินมาก
ระดาพงษ์
สุขรักษา
คงพลปาน
ชิณมาตย์
มลสิน
ปรากฎ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ

๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ายางชุม
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ายางชุม
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ายางชุม
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ายางชุม
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่ายางชุม
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ายางชุม

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ

๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนค้อ

๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนค้อ
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคน

๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคน

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดไชยคำ
วัดเค็งใหญ่
วัดโคกเลาะ
วัดโคกเลาะ
วัดโคกเลาะ
วัดโคกเลาะ
วัดโคกเลาะ
วัดโคกเลาะ
วัดโคกเลาะ
วัดโคกเลาะ
วัดโคกเลาะ
วัดโคกเลาะ
วัดโคกเลาะ
วัดโคกเลาะ
วัดโคกเลาะ
วัดโนนค้อน้อย
วัดโนนค้อน้อย
วัดหนองแก้ว
วัดหนองแก้ว
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๐

เด็กหญิงกฤษดี
เด็กหญิงธิติกานต์
เด็กชายธีรัช
เด็กหญิงบุณยาพร
เด็กชายปรีติ
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายวิชิตชัย
เด็กหญิงกนกกร
เด็กหญิงขวัญเกล้า
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กชายณบดินทร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงพรนัชชา

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๖

อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๗ เด็กหญิงแพรวพรรณ
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๙
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๒

เด็กชายจารุพัฒน์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงพัชรา
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายภูธนาวัฒน์
เด็กชายภูวนัย
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กชายวีรพัฒน์
เด็กชายอิทธิกร
เด็กหญิงกุลรัตน์
เด็กชายเขื่อนเพชร
เด็กชายชยานันท์
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายวีระพล
เด็กหญิงศมสุธา

อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๓ เด็กหญิงกัญญาพัชร
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๔

เด็กชายโกวิท

นามสกุล
ศรีภิรมย์
ภูษา
วรรณรัตน์
สายเพ็ชร
ชินมาตร
เพ็ชรรัตน์
นามสิงห์
จันทวงค์
ศรีภิรมย์
อินทร์เพ็ชร
คำมุงคุณ
โฉมยา
เจริญผล
พัดวิจิตร
จารุจิตร
กาหาวงค์
นาแอ๊ด
สุขนันท์
ปสสาพันธ์
กาหาวงศ์
สุขา
แถวปตถา
ธรรมวงค์
พันใย
จันดาวรรณ์
อาษาสิงห์
ธิษาไชย
ฤทธิทักษ์
บุญยอด
สังขฤกษ์
มลสิน
สัจจะยนต์
โยธาจันทร์
โสภากันต์
คำเพราะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเมือง
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเมือง

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเมือง
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเมือง
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเมือง
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเมือง

๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเมือง
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเมือง

๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเมือง

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเมือง
๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเมือง
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเมือง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเมือง
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเมือง
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเมือง
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายไกรวิชญ์ สุกุ
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๖ เด็กชายจิรโชติ
บุราคร
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๗ เด็กหญิงชุติกาญจน์ เวชพันธ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๘ เด็กชายฐิติพงศ์ ทวีชัย
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๙ เด็กชายธวัชชัย เวียงสิมา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๐ เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์ วิสาระพันธ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๑ เด็กชายภัทรกร สายเพ็ชร
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๒ เด็กชายสัจกร
ลาดเพ็ง
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๓ เด็กหญิงสิรปภา เหลาผา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๔ เด็กชายเสฏฐวุฒิ พรมสุวงค์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๕ เด็กหญิงอภิญญา มลสิน
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๖ เด็กหญิงธนัญชนก บุตรภักดิ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๕

เด็กหญิงเปรมมิกา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๘ เด็กหญิงชลดา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๙ เด็กหญิงณัฐชวัล
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๐ เด็กชายณัฐวุฒิ
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๗

อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๑ เด็กชายณัทฐกาณต์

เด็กชายทัศนเทพ
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๓ เด็กชายธวัชชัย
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๔ เด็กหญิงนภาพร
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๒

อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๕ เด็กหญิงปรียาภรณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๖ เด็กหญิงพันธ์จรินทร์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายมนตรี
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายอนาวิล
เด็กหญิงอภิรดี
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงรุจจิรา
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงอภิฤดี
เด็กหญิงณัฐณิชา

ชาวไพร
ดุมแก้ว
บุญชม
กันภัย
มียะสนธิ์
ศักดี
พิตะพันธ์
วิเชียรชัย
วามะลุน
อินทะนัย
บัวเหลา
สีสุวงศ์
บุญเติม
ดำรงค์ภักดี
ทองจิตร
บัวเหลา
ต้นคำ
มิมำพันธ์
ยวนใจ
คิละลาย
พรมบุญ
จำเก้า
อุดมลาภ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำน้อย
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน

๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดพระศรีเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
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เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๐

เด็กชายกรรทพล
เด็กหญิงธีราพร
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กหญิงณิชารีย์
เด็กหญิงนันธิชา
เด็กหญิงปวิชญา
เด็กหญิงปาลระพีร์
เด็กหญิงพิชญาภัค

อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๗

อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๘ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๔

เด็กหญิงภัคธีมา
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงวรดา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวรัษยา
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายธนพจน์
เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กหญิงอรรถินา
เด็กหญิงชลชนก
เด็กชายธนาธรณ์
เด็กชายนนทวัฒน์
เด็กชายสัมฤทธิ์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุพิสรา
เด็กหญิงสุภาวิดา
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงสุธิตา
เด็กชายกรีฑา
เด็กชายถิรพุทธิ
เด็กชายปฐพี
เด็กชายภัทรเวช

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เกษศรี
รักษาศรี
ต้นคำ
สุจริต
หาญอาษา
มีสัตย์
สุมา
วงษ์ทอง
วงค์เพ็ญ
ไชยพันธ์
แสวงวงค์
ภาคสุโพธิ์
เกตุสิทธิ์
ภาคสุโพธิ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

รักษาศรี
กว้างขวาง
คำพันธ์
คำพรม
บั่งลือ
กิ่งแก้ว
ฤกษ์ใหญ่
ปราบพล
สุวรรณใจ
มะลิบุตร
ลำกระโทก
ขรขวา
ลอยหา
นวะพิฒ
ประกอบศรี
ใคร่นุ่นโพธิ์
ดาราคำ
ดวงแก้ว
แสงย้อย
คันธี
ชูแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนขวาว

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนขวาว
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนขวาว

๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนขวาว
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนขวาว

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนขวาว
๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนขวาว
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนขวาว
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเทา

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา

๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา

๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดสร้างถ่อนอก
วัดหนองยอ
วัดหนองยอ
วัดหนองยอ
วัดหนองยอ
วัดหนองยอ
วัดหนองยอ
วัดหนองยอ
วัดหนองยอ
วัดหนองยอ
วัดหนองยอ
วัดหนองยอ
วัดหนองยอ
วัดหนองยอ
วัดหนองยอ
วัดหนองยอ
วัดหนองยอ
วัดหนองยอ
วัดหนองยอ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๕

เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงณัฐมล
เด็กชายดรัณภพ
เด็กชายพีรวัฒน์
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงจรรยาพร
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายเทพทัต
เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายธนพงศ์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธนภูมิ

พลหาญ
สนธินัย
ชัยคำ
หน่อแก้ว
ม้วนทอง
เถิงบุญ
คำวังจันทร์
หน่อแก้ว
ภักดียุทธ
บุ้งทอง
ใจกล้า
ดวงแก้ว
หน่อแก้ว
ศิริวาลย์
ก่องดวง
แก้วคำ
ม้วนทอง
ดัชถุยาวัตร
ไชยบุตร
โสภาพันธ์
นวลคำ
สิงห์ทอง
เลิศไพศาลทรัพย์
ตาลทอง
ศรีบุตร
สุขรักษา
มุราชัย
ไชยพันธ์
เลิศไพศาลทรัพย์
ปุราชะทำมัง
อันชำนาญ
สายสุด
หงษ์ภูมี
อบทอง
เพิ่มพูลพิพัฒน์

อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๗

อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๘ เด็กหญิงพัชราภรณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๙

เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงสิดาพร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงเกวลี
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายฐิติคุณ
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงรสริน
เด็กชายศุภสิทธิ์
เด็กหญิงสุกฤตา

อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๐ เด็กหญิงกนกวรรณ
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๘

เด็กหญิงชลดา
เด็กชายโชคนำชัย
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงศุภกานต์
เด็กหญิงสุชานันธท์
เด็กชายสุพศิน
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายชโนทัย

อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๙ เด็กหญิงปภาวรินทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา

๐๖/๐๗/๒๕๕๒
๒๕/๐๖/๒๕๕๒
๒๙/๑๒/๒๕๕๒
๑๘/๑๒/๒๕๕๒

๐๘/๐๖/๒๕๕๓
๑๗/๐๕/๒๕๕๓
๒๖/๑๐/๒๕๕๓

๐๑/๐๘/๒๕๕๓
๓๐/๐๕/๒๕๕๓
๒๗/๐๙/๒๕๕๓

๐๒/๐๕/๒๕๕๔
๐๗/๑๒/๒๕๕๓

๐๗/๐๖/๒๕๕๓
๑๔/๐๗/๒๕๕๓
๑๓/๐๑/๒๕๕๔

๓๐/๐๔/๒๕๕๔
๒๒/๐๕/๒๕๕๔

๐๓/๐๑/๒๕๕๑
๒๕/๑๑/๒๕๕๑

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

๐๒/๐๔/๒๕๕๑
๒๓/๐๑/๒๕๕๑
๑๘/๐๑/๒๕๕๑
๑๕/๑๐/๒๕๕๑
๑๓/๐๔/๒๕๕๒

๓๐/๐๗/๒๕๕๒
๒๖/๐๓/๒๕๕๒

๐๔/๐๑/๒๕๕๒
๐๕/๑๑/๒๕๕๒
๑๔/๐๓/๒๕๕๒

๐๖/๐๒/๒๕๕๓
๒๒/๐๓/๒๕๕๒

๒๐/๐๘/๒๕๕๒
๒๓/๐๕/๒๕๕๒

วัดหนองยอ
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
วัดหนองยอ
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
วัดหนองยอ
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
วัดหนองยอ
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
วัดหนองยอ
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
วัดหนองยอ
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
วัดหนองยอ
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
วัดหนองยอ
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
วัดหนองยอ
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
วัดหนองยอ
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
วัดหนองยอ
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
วัดหนองยอ
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
วัดหนองยอ
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
วัดหนองยอ
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
วัดหนองยอ
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
วัดหนองยอ
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
วัดหนองยอ
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
วัดหนองยอ
โรงเรียนบ้านคำข่า
วัดศรีคุณคันธรส
โรงเรียนบ้านคำข่า
วัดศรีคุณคันธรส
โรงเรียนบ้านคำข่า
วัดศรีคุณคันธรส
โรงเรียนบ้านคำข่า
วัดศรีคุณคันธรส
โรงเรียนบ้านคำข่า
วัดศรีคุณคันธรส
โรงเรียนบ้านคำข่า
วัดศรีคุณคันธรส
โรงเรียนบ้านคำข่า
วัดศรีคุณคันธรส
โรงเรียนบ้านคำข่า
วัดศรีคุณคันธรส
โรงเรียนบ้านคำข่า
วัดศรีคุณคันธรส
โรงเรียนบ้านคำข่า
วัดศรีคุณคันธรส
โรงเรียนบ้านคำข่า
วัดศรีคุณคันธรส
โรงเรียนบ้านคำข่า
วัดศรีคุณคันธรส
โรงเรียนบ้านคำข่า
วัดศรีคุณคันธรส
โรงเรียนบ้านคำข่า
วัดศรีคุณคันธรส
โรงเรียนบ้านคำข่า
วัดศรีคุณคันธรส
โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศรีคุณคันธรส
โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศรีคุณคันธรส

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๐

เด็กชายปญญากร
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายศิรสิทธิ์
เด็กหญิงอุทัยภัทร
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กชายนัตย์ธนา
เด็กหญิงพุทธรักษา
เด็กชายธีระพัฒน์
เด็กหญิงปภาวี
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงศิริวิภา
เด็กหญิงอติกานต์
เด็กชายธนสิทธิ์

อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๓

เด็กชายธีรเดช
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายสราวุธ
เด็กชายสุภัทร
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายถิระศักดิ์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายปรมธีรา
เด็กหญิงสายทอง

อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๔ เด็กหญิงกานต์พิชชา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๔

เด็กหญิงชนานันท์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงปรียาณัฐ
เด็กชายกฤติน
เด็กหญิงชญาดา
เด็กชายดนุเดช
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กหญิงเปรมปยา

นามสกุล
คุณสัตย์
แผ่นคำลา
ยืนสุข
ศรีบุตร
เสียงใส
นวะพิฒ
สมานพงษ์
สายสุด
นนทภา
เจียงพุดซา
เทพทอง
ดวงแก้ว
เหล็กกล้า
สินเติม
อุปชฌาย์
แก้วนำ
รวมวงศ์
โพธา
สายสุด
ดวงแก้ว
เปลี่ยนสุข
สกุลพงษ์
ลอยหา
แก้วขวัญ
นามสิงสา
บุญยิ่ง
ปานโอ
นาดี
สุขขา
มะตนเด
ปาวะศรี
สาสุนันท์
วงษ์จันทร์
มังฉกรรณ์
บุญจอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศรีคุณคันธรส
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศรีคุณคันธรส
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศรีคุณคันธรส
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศรีคุณคันธรส
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศรีคุณคันธรส
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศรีคุณคันธรส
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศรีคุณคันธรส
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา

๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำเจริญ
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขอน
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขอน
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขอน
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชารัฐวิทยา

๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชารัฐวิทยา

วัดศรีทอง
วัดศรีทอง
วัดศรีทอง
วัดศรีทอง
วัดศรีทอง
วัดศรีทอง
วัดศรีทอง
วัดศรีทอง
วัดศรีทอง
วัดศรีทอง
วัดศรีทอง
วัดศรีทอง
วัดศรีทอง
วัดศรีทอง
วัดศรีทอง
วัดศรีทอง
วัดศรีทอง
วัดสิทธิยาราม
วัดสิทธิยาราม
วัดสิทธิยาราม
วัดสิทธิยาราม
วัดสิทธิยาราม
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๕

เด็กหญิงพิมพ์รวี
เด็กชายพิริยกร
เด็กหญิงวรัมพร
เด็กชายสิทธิพร
เด็กชายสิธิชัย

อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๐

เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กหญิงพิชญนาถ
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายภูมรินทร์
เด็กหญิงศุภากานต์
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กหญิงอรอมล
เด็กหญิงศิริยากรณ์
เด็กชายศุภกิจ
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายสราวุธ
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงสุชวดี
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กชายอดิสร
เด็กหญิงอภิญยา
เด็กหญิงอริสา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เพ็ชรพรามพะเนาว์ ๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๖
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
แขสว่าง
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๗
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
แขสว่าง
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๘
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
วันละ
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๙
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
นามสิงห์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๐ เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุขรี่
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๑ เด็กหญิงณัฐณิชา แซ่โค้ว
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๒ เด็กชายทินภัทร พรมจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๓ เด็กหญิงปวริศา มังฉกรรจ์
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๔ เด็กหญิงเปรมปยา บุญดก
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๕ เด็กชายภาณุวัฒน์ เพ็ชรพรามพะเนาว์ ๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๖ เด็กหญิงวิชญาดา วงษ์จันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๗ เด็กหญิงสิรินทรา ปานะวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๘ เด็กหญิงสุทาธิดา วงค์จันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๙ เด็กชายอิทธิพล อุดรสาร
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๙

ขุนดี
มังฉกรรณ์
ศรีสุรัตน์
ปุคสิงห์
มุงคุณคำซาว
สุวรรณดี
บุญดก
สายสินธุ์
บุญเย็น
ชูราษี
ธรรมศรี
บุตรจันทร์
ไชยสิทธิ์
ภาระกุล
โสภาพรม
คณาจันทร์
คำศรี
ศิริเทศ
ช่วยสุข
หายเคราะห์

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสง

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสียว
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสียว
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสียว

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี
วัดสระรังษี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๐

เด็กชายอัครชัย
เด็กชายอัยการ
เด็กชายอาจหาญ
เด็กชายอิทธยา
เด็กหญิงกมลพร

อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๔

อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๕ เด็กหญิงกัญญาพัชร

เด็กหญิงกันธิชา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๗ เด็กหญิงขวัญข้าว
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๘ เด็กชายจักรธร
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๙ เด็กชายจิระเมธ
อจ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๖

อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๐ เด็กชายเจษฎาภรณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๙
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๔

เด็กหญิงชญานิน
เด็กหญิงชลกานต์
เด็กชายชินกฤต
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงอิศริยา
เด็กหญิงเอม์ปภัส
เด็กหญิงกิตติวรา
เด็กหญิงคุณาพร
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กหญิงณีรนุช
เด็กหญิงนุชจรีย์
เด็กหญิงจิตรานุช
เด็กหญิงพิมพ์นิภา
เด็กหญิงพุทธิดา
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงอัยรินทร์

นามสกุล
ตันประเสริฐ
สายสุด
อันสุวรรณ์
มะลิหอม
ธนูชัย
มูลเหลา
เครือดี
โลจรัส
กุลแก้ว
สมณา
ชาวกระเดียน
พรมนาค
ไชยสิทธิ์

แสนสนุก
วิริยะพันธ์
มณีวงศ์
ธาตุไพบูลย์
ลายทอง
ศรีสุระ
สานัน
ชารีสิทธิรัตน์
วามะลุน
กากแก้ว
วิริยะพันธ์
แก้วเลื่อน
ตุละวรรณ์
บัวเชย
พรมดี
บุตรจันทร์
ขันอาสา
ลอยหา
ช่อแก้ว
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญทรง
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เขียววิชัย
เด็กชายชิติพัทธ์ สุขรักษา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี

๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี

๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี

๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี

๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี

๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัดสระรังษี
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว

๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว

วัดเหล่าขวาว
วัดเหล่าขวาว
วัดเหล่าขวาว
วัดเหล่าขวาว
วัดเหล่าขวาว
วัดเหล่าขวาว
วัดเหล่าขวาว
วัดเหล่าขวาว
วัดเหล่าขวาว

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๕

ชื่อ
เด็กชายนพรัตน์

อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๖ เด็กหญิงเบญญาภา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๖

เด็กชายปริญญา
เด็กหญิงพิมพ์พิกา
เด็กชายวงศธร
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงสมฤดี
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายภควัตร
เด็กชายฤทธิชัย
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายเข็มรินทร์
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กหญิงนิธิพร
เด็กหญิงพัชรา
เด็กหญิงแววดาว
เด็กหญิงกมลรส
เด็กหญิงนราทิพย์
เด็กหญิงบุญยวีร์
เด็กหญิงลาวัลย์
เด็กหญิงวริณธร
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายปานรวัฒน์
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายก้องกิฎา
เด็กหญิงนฤมล

อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๗ เด็กหญิงกรรณิกาณ์

เด็กหญิงณิชานันท์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๙ เด็กชายวราวุฒ
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๘

นามสกุล
กอนเกิด
วิระศักดิ์
บุญหล้า
บุญเกิด
สืบศรี
สุทธิวงษ์
สุขรักษา
เยี่ยมรัมย์
มุทาพร
ชีพจำเปน
แสงจันดา
ผาแก้ว
ทองใส
ขานชัย
โมฬา
มลีรัตน์
โฉมเฉลา
พนาสัน
สุวรรณพรหม
ขวัญทอง
สีฟา
ทาคำวงษ์
ทุมเสน
สู่เสน
ผ่องแผ้ว
วลมา
น้อยวิมล
ทองสมุทร
จันทรินทร์
นามชู
หาศรี
วีระศักดิ์
จันดาวงค์
สมขาว
สีโท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาก่อ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนาผือโคกกอก
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนาผือโคกกอก

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนาผือโคกกอก
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนาผือโคกกอก

๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนาผือโคกกอก

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนาผือโคกกอก
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาผือโคกกอก
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาผือโคกกอก

๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนาผือโคกกอก
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาผือโคกกอก

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนาผือโคกกอก
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนาผือโคกกอก

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาผือโคกกอก
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสูง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเหล่าขวาว
วัดเหล่าขวาว
วัดเหล่าขวาว
วัดเหล่าขวาว
วัดเหล่าขวาว
วัดเหล่าขวาว
วัดเหล่าขวาว
วัดเหล่าขวาว
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๐ เด็กหญิงศิรินทร์ญา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๑ เด็กหญิงกมลวรรณ
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๑

เด็กชายกุลเชษฐ์
เด็กชายชัยฤทธิ์
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กชายบุญฤทธิ์
เด็กชายรามิลเทพ
เด็กชายวีรวัตร
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงกัญญพัชร
เด็กหญิงกัลญาณี

อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๒ เด็กหญิงชุติกาญจน์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๙

เด็กหญิงสิริมา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกิตติมา
เด็กชายชานน
เด็กชายตรัยรัตน์
เด็กชายปฏิพล
เด็กชายเลิศพิพัฒน์

อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๐ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงเมษยา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๒ เด็กหญิงฐิติรัตน์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๑

อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๓ เด็กหญิงฐิจิตราภรณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๔

เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงบัญฑิตา
เด็กหญิงเบญจพร
เด็กหญิงปภิชญาท์
เด็กหญิงพรพิสุทธิ์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงสิริวรรณ
เด็กชายกฤตพร

นามสกุล
ยศโสดา
บุญนูน
โสภะบุญ
บุบผาเต
มาณะธรรม
คล่องชอบ
ทือเกาะ
สันตะวงศ์
แก้วกอง
จันดาวงค์
ดวงแข
เกิดสุข
ตาทอง
มงคลมาตย์
แสงนวล
ดวงแข
เสาะแสวง
ตาทิพย์
สีดาสาร
ปุณขันธ์
ผาสุขมูล
ทานกระโทก
พฤกษามาตย์
ประจำค่าย
สุวะมาตร
ผิวอ่อน
ใจหาญ
นางาม
บุญลา
ลูกเงาะ
มุทาพร
ปราบพาล
ลุสมบัติ
บุตรดาวงค์
ภูตะเวช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเรือง

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเรือง
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเรือง
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเรือง
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเรือง

๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเรือง
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเรือง
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเรือง

๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเรือง
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเรือง

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเรือง
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเรือง
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเรือง
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเรือง
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเรือง
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเรือง
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเรือง

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเรือง
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเรือง
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก

๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก

๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก

๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโคกกอก
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๕

เด็กหญิงจิรานุช
เด็กหญิงเจริญสิริ
เด็กชายณฐพล
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพิสมัย
เด็กหญิงภัททิยา
เด็กชายยูโด
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายวีรเชนท์
เด็กชายสันติภาพ
เด็กชายอภิชาติ
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กชายอินทรเทพ
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงกมลชนก

อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๙
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๑

อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๒ เด็กหญิงกมลลักษณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๗

เด็กชายกรินทร์
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงกัณติมา

อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๘ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๙

เด็กชายคณสรณ์
เด็กหญิงคุณัชญา
เด็กชายจรุญพันธุ์
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กหญิงจินดาพร
เด็กชายชลภัทร์
เด็กหญิงชลันทร
เด็กหญิงชุตินภา
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กชายฐิติพัชร
เด็กชายณฐกร

นามสกุล
เฟองฟู
สร้อยเสนา
โสภี
มุทาพร
สารราษฎร์
ปสสา
ศรีสวัสดิ์
ท้าวอนนท์
วันทาพงษ์
บุญเจน
บุญหาญ
ปสสา
อินทร์มนตรี
ขันติจิตร
เจริญรัตน์
ชมภู
สายกนก
ศรีเมือง
สุนา
โรคน้อย
บุญสุภาพ
สิงห์ทอง
โมกขศักดิ์
สู่ขวัญ
วรรณพัฒน์
ปนทอง
ชัยญวน
ทวีรัตน์
ศรีจันทร์
เคนหา
รัตนศรี
อัปกาญจน์
ม้วนทอง
จันทคาร
พันธ์จูม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก

๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๐

เด็กชายณรงค์ธร
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กหญิงณิชนันท์
เด็กชายต้นเพชร
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนิสรณ์
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กชายนฤเนตร
เด็กชายนฤเบศร์
เด็กชายนัฐวุฒ
เด็กหญิงนันทิมา
เด็กหญิงนันนภัธร์
เด็กหญิงนาฏติญา
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงนิชาดา
เด็กชายนิธินันท์
เด็กหญิงบุณญานุช
เด็กหญิงปณัชชา
เด็กหญิงปญจมา
เด็กชายปยพล
เด็กหญิงปยรัตน์

อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๔

อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๕ เด็กชายปุญญพัฒน์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๔

เด็กชายพชร
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงพุทธิดา
เด็กหญิงภรภัทร
เด็กหญิงรัชนาท
เด็กชายราเมศวร
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวชิรเมธี
เด็กหญิงวรกมล

นามสกุล
พันธ์จูม
เอกศรี
คงเจริญ
เสียงหวาน
แสนโท
หงษ์เวียงจันทร์
เบ้าประทุม
แทบท้าว
พืชศิลา
สีเขียว
ปาระเคน
บุบผาวงค์
ชายแก้ว
พลเยี่ยม
ชารีหอม
แก้วป
การะโน
จันทะนาม
วงศ์ราชพรม
ดวงโสภา
เทียมทัด
เม่นสุวรรณ์
อบสันเทียะ
เคหวัตร
ปรือทอง
มามาก
หาญชนะ
ภาระราช
ต้นโพธิ์
สอนจันทร์
วิลาพล
บุญเติม
ศรีราฤทธิ์
ทองแจ่ม
ชาสุรีย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๕

เด็กชายวรพล
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กหญิงวิภารัตน์
เด็กหญิงศิริประภา
เด็กชายศิริศักดิ์
เด็กหญิงสวิตตา
เด็กชายสิรภัทร
เด็กหญิงสุทธาสินี
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงเสาวภา
เด็กชายอธิบดี
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอรไพลิน

อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๗

อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๘ เด็กชายอรินทร์ธารา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๖

เด็กชายอริยวัตร์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอันรดา
เด็กชายจีรวัฒน์
เด็กชายลูกแก้ว
เด็กหญิงกนกรัชต์
เด็กหญิงกนกรัชต์
เด็กหญิงกมลพร

อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๗ เด็กชายชนะบดินทร์

เด็กชายธนกฤต
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๙ เด็กหญิงนันทิยา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๐ เด็กหญิงสุธิดา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๘

อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๑ เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์

เด็กหญิงอัจฉรา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๓ เด็กชายกิติศักดิ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๔ เด็กชายศิวา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๒

อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๕ เด็กชายกฤษณกัลย์

เด็กหญิงทิพย์ธิดา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๗ เด็กชายธนพนธ์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๘ เด็กหญิงสุพรรษา
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๙ เด็กชายจอมกฤต
อจ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๖

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เสียงหวาน
โคตรวิชัย
ดวงประทุม
กลองสูงเนิน
ศรีแก้ว
มหิศยา
ถามะพันธ์
ไพบูลย์
ต้นโพธิ์

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

นันพะตาทิ
พุ่มแก้ว
ขันแก้ว
อาจวิชัย
เสียงหวาน
จันทวรรณ์
มีดี
ผลานิสงค์
แสงวาโท
บุญเจริญ
เครือดี
โคกโพธิ์
โสมอินทร์
ทานุวัต
ปาระวงค์
พรหมนาถ
นามสิงษา
เครือดี
เครือดี
จัตุรัส
เสนารินทร์
อนุอัน
แสงเพชร
วรรณวัตร
นนทพรม
เกตุกุล

๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเวียง
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเวียง
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเวียง

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเวียง
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเวียง
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเวียง
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดศรีชมภู่
วัดโคกกลาง
วัดโคกกลาง
วัดโคกกลาง
วัดโคกกลาง
วัดโคกกลาง
วัดโคกกลาง
วัดโคกกลาง
วัดโคกกลาง
วัดโคกกลาง
วัดโคกกลาง
วัดโคกกลาง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดโนนสูง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๐ เด็กชายกฤษดากร
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๙
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๗

เด็กชายชลกรณ์
เด็กชายธนัย
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายอนิรุต
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กชายพศิน
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กหญิงภันทิลา
เด็กหญิงสายธาร
เด็กหญิงสุชานาฏ
เด็กชายไชยา
เด็กชายฐิติภัทร
เด็กหญิงปยะมาศ
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายคงฤทธิ์
เด็กหญิงจารุวรรณ

อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๘ เด็กหญิงชุติกาญจน์
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๔

เด็กชายโชติ
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายณัฐวุฒ
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายเทิดศักดิ์
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กชายใบบุญ
เด็กชายปรมินทร์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพัทศกรณ์
เด็กชายภูติวัฒน์
เด็กหญิงเมษา
เด็กหญิงวรานันท์
เด็กหญิงวารี

นามสกุล
ไพสารี
อาริยะ
แสงย้อย
บุตรสาร
พาราศรี
ถิ่นใต้
คณาชอบ
หลงจิ
วงศ์จันทร์
ตราทอง
จำใบ
อยู่สุข
สุวะศรี
บุญล้น
โพธิ์ชัย
สังฆะวัตร์
มหานิล
สีเขียว
สาระดำ
มุทาพร
วงค์ฤทธิ์
เฮง
พลเยี่ยม
ปอมหิน
นางาม
เรือนไข่
วงศ์สวัสดิ์
มูลเพ็ญ
คุ้นเคย
จำชาติ
คุณุ
ไหลรินทร์
แก้วพิลา
จันทะพนม
ภักดียุทธ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูง

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๑๕/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสูง

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องเตย
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องเตย
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องเตย

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี

๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดห่องเตย
วัดห่องเตย
วัดห่องเตย
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
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ศ. ๘
เลขที่
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๖
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๗
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๘
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๙

อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๐
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๑
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๒
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๓
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๔
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๕
อจ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๖

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงศิริกัญญา พิลาทอง
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทร์หอม
เด็กหญิงจิระนันท์ เถาว์เพชร
เด็กชายชัยชนะ แสงรุ่ง
เด็กหญิงณิชาภัทร ขันติวงค์
เด็กชายธนกร
อุ่นทอง
เด็กชายนรินทร วรรณโสภา
เด็กชายนวภัทร ทองบ่อ
เด็กหญิงกนกพร คำเลิศ
เด็กชายธนดล โชติเนตร
เด็กหญิงศิริขวัญ ฉิมงาม
เด็กชายณัฏฐกิตติ์ นาสันเทียะ
เด็กชายณิชากร บุญผุดผ่อง
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ โชติเนตร
เด็กชายสันติสุข ทองงาม
เด็กชายสิทธิโชค เชื้อธรรม
เด็กชายสุทธิราช ทองมา
เด็กหญิงกวินธิดา ประสานสี
เด็กหญิงปานเดือน อังกุด
เด็กหญิงลลิดา ศรีสิงห์
เด็กหญิงสุทิศา สายพา
เด็กหญิงกมลชนก จันทุดม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับเมย
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับเมย
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับเมย
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทับเมย

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทับเมย
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทับเมย

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทับเมย
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทับเมย
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทับเมย

๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทับเมย
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทับเมย
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทับเมย

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทับเมย
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง
วัดดอนแดง

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔
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