
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดยโสธร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๑๓,๔๒๖ คน ขาดสอบ ๕,๒๓๔ คน คงสอบ ๘,๑๙๒ คน สอบได้ ๗,๔๓๐ คน สอบตก ๗๖๒ คน (๙๐.๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๐๐๑
นายผัน นักบุญ

๐๒/๐๑/๒๔๘๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๐๒
นายสมพงษ์ นักบุญ

๐๕/๐๒/๒๔๙๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๐๓
นายบุญกอง ชืนตา

่

๐๓/๐๒/๒๔๙๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๐๔
นายทอง แก้วคำจันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๐๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๐๕
นายคำใน สมคิด

๐๓/๑๑/๒๕๐๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๐๖
นางจำเนียร แสนวงษ์

๐๕/๐๖/๒๕๐๔
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๐๗
นายทองวัน กล้าหาญ

๐๑/๐๕/๒๕๐๖
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๐๘
นางสุกัลย์กุล คำทวี

๒๖/๑๒/๒๕๐๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๐๙
นายบัวลา รุ่งเปา

๐๑/๐๑/๒๕๐๘
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๑๐
นายอุดอน บุญเลิศ

๑๘/๐๕/๒๕๐๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๑๑
นายสุพัฒน์ ละครวงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๐๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๑๒
นายคำปุน พิณชนะ

๒๘/๑๒/๒๕๑๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๑๓
นางลมุล ศรีใสคำ

๐๑/๐๖/๒๕๑๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๑๔
นายสำราญ ธรรมสิงห์

๐๙/๐๓/๒๕๑๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๑๕
นายภวัต สุระขันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๑๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๑๖
นางปริศนา มณีโชติ

๑๙/๐๖/๒๕๑๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๑๗
นางบังอร นนท์ชาลี

๐๙/๐๔/๒๕๑๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๑๘
นางสมส่วน เพิมสุข

่

๐๗/๐๙/๒๕๑๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๑๙
นางเพ็ญนภา พลราษฎร์

๑๕/๑๐/๒๕๑๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๒๐
นายสมัย ผลจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๑๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๒๑
นายจักรพรรดิ อินทวี

๓๐/๑๐/๒๕๑๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๒๒
นายประคอง รูปเหมาะ

๑๔/๐๗/๒๕๑๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๒๓
นางนิรันดร์ บุญปลูก

๐๔/๐๗/๒๕๑๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๒๔
นางสาวฉันทนา ผลจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๑๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑ / ๒๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๐๒๕
นางสาวประภาศิริ บุตศรีมาตย์

๐๒/๐๑/๒๕๑๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๒๖
นายประคอง เล็กมณีสุธรรม

๒๕/๐๕/๒๕๑๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๒๗
นายอนันต์ โสมาบุตร

๑๖/๐๙/๒๕๑๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๒๘
นางสุมาลี ปะวะสังข์

๒๔/๐๘/๒๕๑๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๒๙
นางสาวรจนา คำปาน

๒๘/๐๓/๒๕๑๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๓๐
นายอภิรักษ์ ไชยาเสนา

๑๖/๐๒/๒๕๑๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๓๑
นายสุริยันต์ หลักหาญ

๐๑/๑๐/๒๕๑๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๓๒
นางสมหมาย พันเทศ

๐๗/๐๔/๒๕๑๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๓๓
นางนิภาพร บุตรพันธ์

๑๕/๐๙/๒๕๑๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๓๔
นายสุระชัย จันทร์แก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๑๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๓๕
นายอภิสิทธ์ เวียงสงค์

๒๓/๑๐/๒๕๑๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๓๖
นายพิบูล แก้วดวงศรี

๒๒/๐๒/๒๕๒๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๓๗
นายนิพล คำหอม

๐๕/๑๐/๒๕๒๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๓๘
นางสาวธนพร ยอมจำทึก

๐๙/๐๔/๒๕๒๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๓๙
นายนิรุต ศรีสุข

๑๖/๑๑/๒๕๒๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๔๐
นายศักดิสกุล

์

หงษ์ทอง
๐๓/๐๙/๒๕๒๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๔๑
นายสันติ หงษ์ทอง

๐๖/๐๑/๒๕๒๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๔๒
นายสุภสรณ์ ปองศรี

๑๙/๑๑/๒๕๒๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๔๓
นายธีระพร วิริยะสุข

๐๙/๐๕/๒๕๒๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๔๔
นายสมพิษ โสตะวงษ์

๑๙/๐๘/๒๕๒๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๔๕
นายสาโรจน์ สาโสม

๐๘/๐๒/๒๕๒๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๔๖
นายนิวัตร จิตตะยโสธร

๒๖/๐๘/๒๕๒๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๔๗
นางสาวอาถรณ์ สุวรรณโชติ

๒๙/๐๖/๒๕๒๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๔๘
นายสิทธิชัย จันทร์แก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๒๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๔๙
นายอนุพงษ์ โคตรสมบัติ

๒๖/๐๗/๒๕๒๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๕๐
นายวิทวัฒน์ ชิดชม

๑๗/๐๖/๒๕๒๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๕๑
นายแสงเดือน วงคำซาว

๑๑/๐๒/๒๕๒๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๕๒
นายทัตพงศ์ แสงฉลวย

๑๗/๐๗/๒๕๒๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๕๓
นายวัชระ จันใด

๑๓/๐๕/๒๕๒๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๕๔
นายวุฒิศักดิ

์

ละครวงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๒๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๕๕
นายสุรภัทร ภัทรเดชานนท์

๑๗/๐๗/๒๕๒๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๕๖
นางสาวยุพิน หลักหาญ

๐๕/๐๔/๒๕๒๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๕๗
นางสาวนิตยา เพียรเพ็ง

๑๑/๐๓/๒๕๒๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๕๘
นางสาวตัม

้

แสนจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๒๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๕๙
นายนันทวัฒน์ นันท์เสนา

๒๕/๐๓/๒๕๒๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒ / ๒๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๐๖๐
นายวรเชษฐ์ ทองเฟอง

๑๒/๐๒/๒๕๒๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๖๑
นายโกสิน ไชยเวช

๒๘/๐๙/๒๕๒๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๖๒
นายอัสดรธนยุทธิ

์

คำด้วง
๐๔/๐๔/๒๕๒๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๖๓
นายทศชาติ ธนะบุตรศรี

๐๒/๐๔/๒๕๒๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๖๔
นายวชิราวุธ สังขะรมย์

๒๗/๑๐/๒๕๒๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๖๕
นายโสภณ ศรีระชาติ

๐๖/๐๔/๒๕๒๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๖๖
นายอุทัย สีทาน้อย

๐๙/๐๙/๒๕๒๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๖๗
นายอรรถพล ขันเงิน

๒๔/๐๑/๒๕๒๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๖๘
นางสาวปรียานุช สุริยะโรจน์

๒๓/๐๗/๒๕๒๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๖๙
นายพัฒนศักดิ

์

ศรีแสน
๒๐/๐๓/๒๕๒๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๗๐
นายลันกรุง

่

พิมพ์บุตร
๐๘/๐๘/๒๕๒๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๗๑
นางสาวสุนิษา เรืองคำ

๒๕/๐๒/๒๕๒๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๗๒
นายวรวิทย์ สุวรรณเพชร

๐๖/๐๕/๒๕๒๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๗๓
นายอภิศิต บูชาพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๒๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๗๔
นายรังสี สุวรรณเพชร

๐๙/๐๗/๒๕๒๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๗๕
นายอภิชาต ธนะบุตรศรี

๐๙/๑๒/๒๕๒๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๗๖
นายพีระพันธ์ อบรม

๑๙/๐๖/๒๕๒๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๗๗
นายโชคชัย จันใด

๐๖/๐๑/๒๕๒๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๗๘
นางเพ็ญพักตร์ อระภา

๒๑/๐๕/๒๕๒๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๗๙
นางสาวพัชดา สิงห์คำ

๒๕/๐๖/๒๕๒๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๘๐
นางสาวเหมียว ไกลเกตุ

๑๐/๐๒/๒๕๒๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๘๑
นางสาววราพร เวชรังษี

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๘๒
นางสาวสุกัญญา สุนทรารักษ์

๒๐/๐๕/๒๕๒๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๘๓
นางสาวศิริรัตน์ มูลบุตร

๐๔/๑๒/๒๕๒๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๘๔
นางสาวนิภาพร สุขุมพรรณ

๒๑/๐๗/๒๕๒๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๘๕
นายวิศวัฒน์ โพธิจักร์

๒๙/๐๘/๒๕๓๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๘๖
นายเอกพันธ์ ทองมณี

๐๘/๐๒/๒๕๓๐
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๘๗
นายกชกร ศรีใสคำ

๒๗/๑๒/๒๕๓๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๘๘
นายทรงยศ ดงบัง

๓๑/๐๓/๒๕๓๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๘๙
นายอนุชา ชังชัย

่

๒๔/๐๘/๒๕๓๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๙๐
นางสาวนัฐพร บุญเลิศ

๑๒/๑๒/๒๕๓๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๙๑
นางสาวอัมรา แนววัน

๒๙/๐๕/๒๕๓๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๙๒
นางประภาพร มะสูงเนิน

๓๑/๑๐/๒๕๓๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๙๓
นายเกษม หลักหาญ

๒๐/๐๒/๒๕๓๐
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๙๔
นายสุพัฒน์ วิจิตรศิลป

๐๘/๑๒/๒๕๓๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓ / ๒๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๐๙๕
นางสาวสุวิมล มูลสาร

๒๔/๑๒/๒๕๓๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๙๖
นายธวัชชัย ตุ้ยใหม่

๒๙/๒/๒๕๓๑
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๙๗
นางสาวอกนิษฐ์ วงษ์โสภา

๐๘/๑๑/๒๕๓๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๙๘
นางสาวสุนิษา ศรีย้อย

๑๖/๐๗/๒๕๓๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๐๙๙
นายเฉลิมลาภ ขวาทิพย์

๐๖/๐๕/๒๕๓๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๐๐
นายธีรวัฒน์ มณีส้าว

๒๘/๐๗/๒๕๓๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๐๑
นางสาวอัจฉริญา ดวงดี

๑๖/๑๑/๒๕๓๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๐๒
นายกรัญ เกษี

๐๒/๐๔/๒๕๓๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๐๓
นางสาวพรทิพย์ สายคำ

๑๕/๑๒/๒๕๓๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๐๔
นางสาวสุพัตรา ศรีอนันต์

๐๗/๐๕/๒๕๓๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๐๕
นางสาวมะลิวัลย์ เวฬุวนารักษ์

๑๔/๐๘/๒๕๓๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๐๖
นายธัญญา อินทรบุตร

๒๓/๑๒/๒๕๓๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๐๗
นายวิทยา ทุมเสน

๒๘/๐๘/๒๕๓๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๐๘
นายเอกพันธ์ อรกุล

๑๙/๐๒/๒๕๓๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๐๙
นายนิรุฒ บุญทศ

๐๘/๐๒/๒๕๓๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๑๐
นายณัฐพล โสรธร

๒๔/๐๒/๒๕๓๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๑๑
นางสาวบังอร วงษ์ตรี

๒๔/๑๑/๒๕๓๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๑๒
นางสาวน้องฟาง พรหมจินดา

๑๔/๐๔/๒๕๓๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๑๓
นายวีรภัทร สิงห์มนต์

๑๔/๑๑/๒๕๓๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๑๔
นายดนัย วงศ์ชมพู

๒๙/๐๔/๒๕๓๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๑๕
นายอดิศักดิ

์

ศรีทราไชย
๒๔/๐๖/๒๕๓๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๑๖
นายสุรสิทธิ

์

เศิกศิริ
๑๙/๐๙/๒๕๓๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๑๗
นายนิติ ทุมลา

๒๘/๐๘/๒๕๓๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๑๘
นายจันทร์ศักดา อินทศร

๒๙/๑๑/๒๕๓๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๑๙
นายสุวรรณ สุดตา

๐๕/๐๖/๒๕๓๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๒๐
นายปรีชา เนตรหาญ

๒๒/๐๘/๒๕๓๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๒๑
นางสาวสุรีย์รัตน์ มาลาศรี

๑๒/๐๖/๒๕๓๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๒๒
นางสาวอัมพรพรรณ ใจช่วง

๑๔/๑๒/๒๕๓๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๒๓
นางสาวภัคนันท์ นักร้อง

๑๕/๑๑/๒๕๓๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๒๔
นายวิชัย นพเคราะห์

๑๘/๐๑/๒๕๓๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๒๕
นายศุภชัย สุสิลา

๓๐/๐๗/๒๕๓๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๒๖
นายศุภกร แนวกันยา

๑๔/๑๐/๒๕๓๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๒๗
นายวีรศักดิ

์

ไชยวงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๓๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๒๘
นางสาวมินทร์ตรา พันธ์ครู

๒๖/๐๙/๒๕๓๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๒๙
นายชาคริต แสงหัวช้าง

๑๙/๑๒/๒๕๓๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๑๓๐
นายเพทพราชันย์ จันบุตรราช

๒๒/๐๒/๒๕๓๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๓๑
นายดิเรก ทุเสนะ

๒๖/๐๙/๒๕๓๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๓๒
นายโชคอนันต์ หนูอินทร์

๐๑/๐๙/๒๕๓๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๓๓
นายศรายุทธ ทองลือ

๓๑/๑๒/๒๕๓๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๓๔
นางสาวศรารัตน์ ทานะเวช

๐๑/๐๑/๒๕๓๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๓๕
นางสาวกาญจนา ทองคุ้ม

๐๓/๐๑/๒๕๓๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๓๖
นายวิทยา สุทธิสน

๐๘/๐๓/๒๕๓๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๓๗
นายภานุเดช อรกุล

๑๙/๐๖/๒๕๓๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๓๘
นายศุภชัย สุริยโรจน์

๓๑/๐๘/๒๕๓๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๓๙
นางสาวณัฐภรณ์ พันธ์เลิศ

๒๑/๐๕/๒๕๓๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๔๐
นายโชคชัย กันภัย

๑๓/๐๘/๒๕๓๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๔๑
นายอินทนิน พิลึก

๐๗/๐๔/๒๕๓๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๔๒
นางสาววิราภรณ์ ไตรยสุทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๓๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๔๓
นายณัฐพงษ์ อุทาภาค

๐๔/๑๐/๒๕๓๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๔๔
นายศราวุฒิ โคตรสมบัติ

๒๘/๐๕/๒๕๓๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๔๕
นายบุญศักดิ

์

สร้างพล
๐๒/๐๓/๒๕๓๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๔๖
นายอดิศร โพธิทอง

์

๒๓/๐๗/๒๕๓๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๔๗
นายก้องนเรนทร์ บุญปลูก

๑๖/๐๔/๒๕๓๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๔๘
นายปฏิพล จันทโร

๒๒/๐๑/๒๕๔๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๔๙
นายพัทธพล ยุยรัมย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๐
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๕๐
นายเสกสรร คู่กระสังข์

๓๑/๐๗/๒๕๔๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๕๑
นายเอกภาพ พรมเหลา

๑๘/๐๓/๒๕๔๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๕๒
นายสุริ ทาทอง

๐๗/๐๖/๒๕๑๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๕๓
นายจรูญศักดิ

์

หงษ์ทอง
๑๐/๑๒/๒๕๒๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๕๔
นายวุฒิศักดิ

์

นวลนุกูล
๑๔/๐๙/๒๕๑๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๕๕
นายขวัญชัย สมคะเณย์

๑๖/๐๔/๒๕๓๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๕๖
นายภูริทัต นักร้อง

๑๙/๐๗/๒๕๓๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๕๗
นายอลงกต จันทำ

๑๖/๐๗/๒๕๒๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๕๘
นายเสกสรร พันทอง

๑๙/๐๙/๒๕๓๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๕๙
นายอภิชาต เจริญศรี

๑๘/๑๒/๒๕๒๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๖๐
นางสาวศิริวรรรณ เยรบุตร

๒๙/๑๒/๒๕๓๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๖๑
นางสาวกชกร เวชกามา

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงกณภัทร ขอสุข

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๖๓
นางสาวกนกกร มาลัย

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงกนกกาญจน์ แสนวงษ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๑๖๕
นางสาวกนกวรรณ บุญเต็ม

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๖๖
นางสาวกนกวรรณ สมสะอาด

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงกนกอร ทรงวิชัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงกนกอร แสงศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๖๙
นางสาวกรชนก ทาฤทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๗๐
นางสาวกรรณิการ์ ชายทวีป

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๗๑
นางสาวกฤติยาณี พรมมี

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๗๒
นายกฤษดา หงษ์สุวรรณ

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๗๓
นางสาวกวินนาถ อินทรบุตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๗๔
นายกษิดิศ วิเศษวงษา

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๗๕
นายกอบศักดิ

์

สุโพธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๗๖
นางสาวกัญญากานต์ โพนแก่น

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๗๗
นางสาวกัญญานัฐ คุ้มสุวรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๗๘
นางสาวกัญญาภัค แวทไธสง

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๗๙
นางสาวกัญญารัตน์ โชติช่วง

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงกัณธิณี วงศ์เวคิน

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๘๑
นางสาวกัลยา ทองดวง

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๘๒
นางสาวกัลยาณี เจริญบุตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๘๓
นางสาวกัลย์สุดา ตังพูลผลวนิชย์

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงกาญจนา ประทุมวัน

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๘๕
นายกิตติพัทธ์ จันทรุกขา

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๘๖
นางสาวกิติยาภรณ์ เวียกไทยสงค์

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๘๗
นางสาวกุลธิดา วงศ์วราวุธ

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ บุญเต็ม

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๘๙
นางสาวกุลสตรี มุทุกันต์

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงขวัญข้าว คุณุรัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๙๑
นางสาวขวัญจิรา จันดารักษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๙๒
นางสาวขัตติยา จันทร์สว่าง

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๙๓
นายคงพันธ์ ไทยประเสริฐ

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงคณาพร กลินลำดวน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายคณาเทพ วรรณี

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๙๖
นายคมคณิน อ่อนจินดา

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๙๗
นายจักรภพ ศรีพรหม

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายจิณณวัตร สุตาสุข

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๑๙๙
นางสาวจิตริน ธนะสินธราทิพย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๒๐๐
นางสาวจิรชญา สุนทรา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๐๑
นายจิรภัทร คำวัง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๐๒
นางสาวจิราพร นะธีศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๐๓
นางสาวจุฑามาศ กระเบา

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๐๔
นางสาวจุฑาลักษณ์ สืบแสง

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๐๕
นางสาวฉัตรลดาพร ทะคง

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๐๖
นางสาวชฎาพร แก้วคำจันทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๐๗
นางสาวชณิกา ทองคำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายชนกานต์ อาจหาญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๐๙
นายชนาธิป เปล่งปลืม

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๑๐
นางสาวชนิดาภา ทาสมบูรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๑๑
นางสาวชนินาฏ ประยงค์วีระกุล

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๑๒
นางสาวชรินรัตน์ พงษ์จงมิตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงชลดา กุลากุล

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๑๔
นางสาวชลดา เนาวะราช

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๑๕
นายชลัมพล วงษ์ศรีกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๑๖
นางสาวชลิฎาภรณ์ ธรรมวิเศษ

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายชัชฑาวุฒิ คำอ้อ

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๑๘
นายชาคริต อุปสาร

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๑๙
นายชานนท์ เวียงสิมา

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๒๐
นายชินกร สีหนาจ

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๒๑
นายชิษณุพงศ์ คำสุข

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๒๒
นางสาวชีวรัตน์ เสาะแสวง

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๒๓
นางสาวชืนนภา

่

สุภา
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๒๔
นางสาวชไมพร โสมาบุตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๒๕
นางสาวญาณิน เพ็ชรแสง

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๒๖
นางสาวญานิกา หางนาค

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๒๗
นายฐาปกรณ์ วอทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๒๘
นายฐาปกรณ์ วิลัยลักษณ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๒๙
นางสาวฐิตาภา ภวภูตานนท์

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๓๐
นางสาวฐิติพร ไพบูลย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๓๑
นางสาวฐิติมา เจริญรอย

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๓๒
นางสาวฑิฆัมพร แสงพันธ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงฑิตฐิตา อรรคเศรษฐัง

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๓๔
นายณัชธศักดิ

์

ชูชัยโตธนพัฒน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีสะอาด

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ไตรยสุทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายณัฐชนน ชืนตา

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๓๘
นางสาวณัฐชยา ศรีเมฆ

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๓๙
นางสาวณัฐณิชา ตรีประเคน

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๔๐
นางสาวณัฐธิดา เวชกามา

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๔๑
นายณัฐพงศ์ บุญวัง

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๔๒
นายณัฐพงศ์ อุตอามาตย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายณัฐพล บรรณารักษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๔๔
นายณัฐวุฒิ อินทร์ขาว

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๔๕
นางสาวณิชกมล แสงโชติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๔๖
นางสาวณิชากร เทียงศิริ

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๔๗
นางสาวณิศราพร เคร่งใจ

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายดุษฎี ศรีใส

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๔๙
นางสาวถิรวรรณ หลอดแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงทัศนีย์ จันละบุตร

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๕๑
นางสาวทิฆัมพร พรานปน

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงทิวาภร สารภาพ

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๕๓
นายทีปกร น่าบัณฑิต

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๕๔
นายธนทัต ดีปราสัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๕๕
นายธนบดินทร์ เกาะนำใส

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๕๖
นางสาวธนพร โชติกุลรุ่งโรจน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๕๗
นายธนวัฒน์ เสนามาตย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๕๘
นางสาวธนาวดี คงช่วย

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๕๙
นางสาวธนิชา ยโสธรศรีกุล

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๖๐
นายธวัชชัย เข็มทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๖๑
นางสาวธัญชนก โคลนพันธ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๖๒
นางสาวธัญชนก ไพศาลศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๖๓
นางสาวธัญญาธร หารโสด

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีภักดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงธัญวรัตม์ แสงแสน

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๖๖
นางสาวธันย์ชนก จันทะพันธ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงธาราพร สุวรรณกูฏ

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๖๘
นางสาวธิตยา สร้อยจักร

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๖๙
นายธเนศ จูมผา

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๒๗๐
นายธเนศพล อารีเอือ

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๗๑
นางสาวนนทิพา แจ่มจำรัส

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๗๒
นายนราวิชญ์ แพงยา

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๗๓
นางสาวนริศรา ตะพานบุญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๗๔
นางสาวนริศรา พุทธาสมศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๗๕
นายนิติศาสตร์ ชืนตา

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๗๖
นายนิรวัชร์ ดิษธรรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงนำฟา โคตรสมบัติ

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงนำเพชร ศรีวะสุทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๗๙
นายบุญชู กกแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๘๐
นางสาวบุษบา อุ่นคำ

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๘๑
นางสาวบุษรากร สมหวัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๘๒
นางสาวปณิธาน หงษ์ทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๘๓
นางสาวปพิชญา สายสุด

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๘๔
นางสาวปภาดา วงษ์ศรีแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๘๕ นางสาวประภาพรรณ
ทองสว่าง

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๘๖
นางสาวปรัชญานันท์ เต๋ยะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๘๗
นางสาวปรัชญารัตน์ สิงคิบุตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๘๘
นางสาวปราณี ทองเปย

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงปริยากร ตรีธาสุข

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๙๐
นายปรีชา มานะจักร

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายปวริศร์ มุงคุณ

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กชายปวินท์ มุ่งทวีพงษา

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๙๓
นางสาวปวีณา โททัสสะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๙๔
นางสาวปวีณ์ธิดา ยังยืน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๙๕
นางสาวปองกานต์ กิมะพงศ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๙๖
นางสาวปยธิดา เสน่หา

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๙๗
นางสาวปยะกรณ์ พันสาย

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๙๘
นางสาวปยะธิดา วราธนกร

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงปยะธิดา สูงรัง

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๐๐
นายพงศธร ศรีทะวงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๐๑
นายพงษ์ชยา เชือชาว

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๐๒
นางสาวพนิดา ปดทาศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๐๓
นางสาวพรธิตา มาสวันนา

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๐๔
นางสาวพรธีรา บันลือหาญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๓๐๕
นางสาวพรนภา บุตรเรียง

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๐๖
นางสาวพรพิมล แสนสุข

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงพรรณภา ศรีไสยเพชร

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๐๘
นายพลากร ศรีวิเศษ

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๐๙
นายพลายงาม ปนวันนา

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๑๐
นายพัชรชาติ ท่าโพธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๑๑
นางสาวพัชราพร มังเรือง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๑๒
นางสาวพัชราภรณ์ ไชยรักษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๑๓
นางสาวพัชรีภรณ์ ธงไชย

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๑๔
นางสาวพิชชานันท์ สายโสภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๑๕
นางสาวพิชชาภา สายแวว

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๑๖
นางสาวพิชชาภา อุปชัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๑๗
นางสาวพิชญานิน เกตกุมศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๑๘
นางสาวพิชญานิน โคมาฮาร่า

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๑๙
นายพิชยะ ด่านสิริสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๒๐
นายพิทยุตม์ วิเศษแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๒๑
นางสาวพิมพกานต์ สุทธิประภา

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๒๒
นางสาวพิรดา มูลสมบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๒๓
นางสาวฟาตะวัน เต็มใจ

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงภรธิญา จอมใจธิป

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงภักตร์พิมล เวชกามา

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๒๖
นางสาวภัคนันท์ เพ็งพารา

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๒๗
นางสาวภัตติกา ภูมิสุวรรณ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๒๘
นางสาวภัทรพล เมืองโคตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๒๙
นายภัทรพล เสียมแหลม

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ชูรัตน์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงภัทริญา บุญทศ

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายภาณุพงษ์ พวงชมภู

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๓๓
นางสาวภาวินี ตันติวัฒนเสถียร

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๓๔
นายภูมิสิทธิ

์

สายโสภา
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๓๕
นายมนตรี จันใด

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๓๖
นางสาวมะลิวัลย์ จันทร์เรือง

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๓๗
นางสาวมัดมุก ทาราศรี

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงยลรดี จันทรกนก

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๓๙
นายยุทธนา จันทะสีใส

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงยุวดี สุระขันธ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๔๑
นางสาวรยา สุกใส

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๔๒
นางสาวรวิวรรณ เล่าผิวพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๔๓
นางสาวรสิตา เจริญผล

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๔๔
นายรหัส แก้วสกุณี

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงรัชญากร โชติแสง

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๔๖
นางสาวรัญชญา จรัญศิริไพศาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงรินรดา วิเศษแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๔๘
นายร่มพฤกษ์ พิทักษ์ราษฎร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงลัทธพรรณ ไชยวิเศษ

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๕๐
นายวงศธร ทองเกลียว

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๕๑
นางสาววนิดา อารีรักษ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๕๒
นายวรพงษ์ วงศ์พินิจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๕๓
นางสาววรรณสิริ หาไชย

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายวรรธนพล ไชยมงคล

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๕๕
นางสาววรัญญา ประสมศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงวรัญญา เกือสกุล

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๕๗
นางสาววรางคณา แก้วลี

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๕๘
นางสาววราภรณ์ พัฒนกุล

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๕๙
นางสาววราภรณ์ สุนทรา

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๖๐
นางสาววราลักษ์ ลูกคำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๖๑
นายวัชพล สุมาพา

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายวัชรพงษ์ แสงห้าว

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๖๓
นางสาววิชชุฎา ค้าข้าว

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๖๔
นางสาววิชชุฎา เดชพันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๖๕
นางสาววิชชุลดา นุตภิบาล

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๖๖
นายวิชญ์พล วงศ์จันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๖๗
นายวิทยากร ชลาชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงวิภาดา พูลสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงวิภาวรรณ อยู่คง

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงวิลาวรรณ อธิมัง

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๗๑
นางสาววิลาวรรณ์ กล้าจิตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๗๒
นายวิโรจน์ เคาวฤกษ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๗๓
นายวุฒินันต์ มะโข

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๗๔
นางสาวศรัญญา ไชยแสง

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๓๗๕
นายศรัณย์ ไชโยรักษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๗๖
นางสาวศรินธร บุตรอุดม

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๗๗
นางสาวศศิธร กองคำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๗๘
นางสาวศศิวิมล ไกยวรรณ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๗๙
นางสาวศิคริณพร สุทธิอาคาร

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๘๐
นางสาวศิราพร วรรณชาติ

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๘๑
นางสาวศิรินภา บุราณ

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๘๒
นายศิริพงศ์ แสนสุด

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๘๓
นางสาวศิริลักษณ์ มาณะจักร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๘๔
นางสาวศิริวรรณวดี ยทธะแสน

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๘๕
นางสาวศิริโสภา ไชยปญหา

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายศิวกร ปามา

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๘๗
นางสาวศิวาภรณ์ ภักดีศรีคุณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๘๘
นายศุภนัฐ รักแร่

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๘๙
นางสาวสถิติญา ยุตวัน

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๙๐
นางสาวสบันงา พันธ์ศรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๙๑
นายสหรัฐ เจริญบุตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๙๒
นายสหัสวรรษ จันทร์งาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๙๓
นางสาวสัจจาฐิษฐ์ สันตะวงศ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๙๔
นายสิรวิชญ์ ครอบบัวบาน

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงสิริขวัญ ศรีบุตร

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๙๖
นางสาวสิรินยา แท่งหิน

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๙๗
นางสาวสุกัญญา เนาว์โรจน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๙๘
นางสาวสุจารี ทิพย์กล่อม

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๓๙๙
นางสาวสุจิตรา กองศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงสุจิตรา จันทร์ศิริ

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๐๑
นายสุดสัปดาห์ ทองวิสุทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ มหาจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๐๓
นายสุดารัตน์ ลิมชืน

้ ่

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๐๔
นายสุทธิศักดิ

์

แต้ศิริ
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๐๕
นางสาวสุนิสา ผกาหวล

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๐๖
นางสาวสุประภา ชูวงค์

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๐๗
นางสาวสุพัณณิดา อินทร์ชู

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๐๘
นางสาวสุพัตรา เข็มเพชร

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๐๙
นางสาวสุพิชฌาย์ กุลวิทย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๔๑๐
นางสาวสุภัสสรา ธรรมนุ

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๑๑
นายสุริยะ เข็มเพชร

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๑๒
นางสาวหทัยชนก แก้วศรีใส

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๑๓
เด็กชายหรัณย์

ตระกูลไพบูลย์กิจ
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงอทิตยา พลแก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๑๕
นางสาวอธิยาภรณ์ ลุล่วง

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๑๖
นายอนุวัตร กาลจักร

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๑๗
นายอภิชา นิจพาณิชย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๑๘
นายอภิษวัฒน์ นาเมืองรักษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๑๙
นางสาวอภิสรา ทาระพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๒๐
นายอภิสิทธิ

์

เกษมสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๒๑
นางสาวอมรรัตน์ ยาวะโนภาส

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๒๒
นายอรรถวัฒน์ พรมาย

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๒๓
นางสาวอรวรรณ พูนสำโรง

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๒๔
นางสาวอริศรา ลุล่วง

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๒๕
นางสาวอริสา โพธิไพร

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๒๖
นางสาวอรุณวดี บุญประภาร

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๒๗
นางสาวอรุณวดี ศิลาเหลือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงอังกอร์ โคตพันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๒๙
นางสาวอัจฉรา ลิลากุด

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๓๐
นางสาวอัจฉราวรรณ โคตรสมบัติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงอัญชิสา จันทยม

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๓๒
นางสาวอัญญดา มาลัย

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๓๓
นางสาวอัญยาดา ปรีชาโชติ

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๓๔
นายอัษฎาวุฒิ นางาม

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๓๕
นางสาวอารียา ดอกสะบา

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๓๖
นายอินทัช จันทร์แก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๓๗
นางสาวอินธิรา สัตนาโค

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๓๘
นางสาวเกศรา อุทสาร

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายเกียรติกูล คูชัมภู

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๔๐
นายเกียรติศัดิ

์

บุญปอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๔๑
นายเจษฎาพร สมหวัง

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงเจษฎาพร สีทา

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๔๓
นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๔๔
นายเฉลิมพล ทองทา

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๔๔๕
นายเตชิษฐ์ สายคำวงค์

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๔๖
นายเทวินทร์ ธรรมา

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๔๗
นายเทิดศักดิ

์

ภูมะลัง
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๔๘ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ณุวงษ์ศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๔๙
นางสาวเบญจวรรณ ใหญ่ลำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงเบญญาภา ศรีวิเศษ

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๕๑
นางสาวเปมิกา หงษ์ศรีจันทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๕๒
นางสาวเพชรรัตน์ บุญเม่น

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๕๓
นางสาวเพ็ญประภา สีสด

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๕๔
นางสาวเพ็ญพัชชา เก่าเกลียง

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๕๕
นางสาวเฟองลดา ศิริบูรณ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๕๖
นางสาวเมขลา เล่าเรียน

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๕๗
นายเสนีย์ บุญปก

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๕๘
นางสาวเหมือนฝน สอนฮุ้ง

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๕๙
นางสาวเอมมิกา หอมหวล

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๖๐
นางสาวแพรไพลิน ศรีทราไชย

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กชายไตรรัตน์ตรี เกาะนำใส

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงไพลิน เวง

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๖๓
นางสาวไอยลดา ศิริโสม

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๖๔
นางสาวกัญญาภัค คำทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๖๕
นายจิรายุส ไชยปญหา

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๖๖
นางสาวณัชญากุล อาษาศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๖๗
นางสาวนิลุบล ขายม

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๖๘
นายปฐวี ไชยบุศย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๖๙
นางสาวประภาวี ทองสวัสดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๗๐
นางสาวปญจพร สิทธาพานิช

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๗๑
นางสาวปยธิดา โสมาบุตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๗๒
นางสาวพักตร์พริง

้

แพงสนาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๗๓
นางสาวพันธิตรา วรรณชาติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๗๔
นายพันธ์กวี รถเศรษฐา

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๗๕
นายพีระพล เศษสุวรรณ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๗๖
นายรณกฤต เศรษฐสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๗๗
นางสาววัชรีญา สุณีศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๗๘
นายวิสุทธิ

์

ทากุดเรือ
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๗๙
นางสาวศิริวรรณ วงษ์พานิชย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๔๘๐
นายอภิชยา สีสุทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๘๑
นายชัชชนม์ มหาชนะวงศ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๘๒
นายธัญเทพ จุฑาสงฆ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๘๓
นายภานุมาศ ชืนบาน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๘๔
นางกนกวรรณ เกิดพระจีน

๑๔/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๘๕
นางจิรัชยา บุตรพรม

๘/๑๑/๒๕๒๗
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๘๖
นางฐาปนีย์ สมพงษ์ผึง

้

๑/๘/๒๕๑๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๘๗
นางนงคราญ ดวงอนนท์

๑๗/๗/๒๕๒๒
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๘๘
นายนิวัตน์ ทรหาญ ๔/๕/๒๕๒๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๘๙
นางสาววิจิตรา จันทะแดง

๒๕/๓/๒๕๑๙
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๙๐
นางวิไลวรรณ รสชา

๒๓/๘/๒๕๒๒
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๙๑
นางสาวศิริพร ศรีขาวรส

๒๔/๒/๒๕๑๙
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๙๒
นางสาวสาวิตรี บุตรศรีภูมิ

๒๖/๑/๒๕๒๙
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๙๓
นางสาวเกตุสุดา แสนประดิษฐ์

๒๑/๓/๒๕๓๓
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๙๔
นางเกษร ขันธะบูรณ์

๑๓/๔/๒๕๒๕
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๙๕
นายไพรบูรณ์ วิสิปต ๔/๓/๒๕๐๗ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๙๖
นายพูลเพิม

่

สาระโภค
๒๖/๘/๒๕๒๙

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๙๗
นางสาวเทวิกา สว่างวงศ์

๑๐/๘/๒๕๓๔
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๙๘
นางสาวรัชดาพร ชรากาหมุด

๒๒/๔/๒๕๓๔
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กชายกฤษฎา มหาวงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงกษมน แก้วแสง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายประสิทธิ

์

สืบศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายรัฐภูมิ ดงบัง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา วงค์เมือง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายทินภัทร ชูรัตน์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงวริษา เสพิลา

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายธีรพล คำจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายนวดล ศรีสุวรรณ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงปราณี หมายศรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงวราพร ณ โกศิลป

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายเจษฎา ศรีสุวรรณ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายธนโชติ สืบศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงพัฒนวดี เวชกามา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงวรารักษ์ ประทุม

๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)

วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงอาภา ปานพิมพ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)

วัดศรีธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕ / ๒๑๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงพัชราภา กิติวงค์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)

วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายวรากรณ์ แสงสว่าง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฝก วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงกันตนา สมสา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายกิตตินันท์ งอมสระคู

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไกยวรรณ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายกุศลศักดิ

์

พูลแดง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงจิราพร คำใสขาว

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายชนะพล ร่วมรัก

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายชนาเมธ สุจิรัตนวิมล

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงณัชชา อุณหรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ อยู่คง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ดุนขุนทด

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายณัฐพล ปานทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายถาวร ชนะภัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายธงชัย ชูรัตน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายธีรภัทร จำปาสุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายนันทวัฒน์ แสวงแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงนำหวาน นฤมิตกริมกมล

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ศรีสุวรรณ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายปวริศ ทาปลัด

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงพรชิตา เวชกามา

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายพิชเญศ เติมขุนทศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สายสีแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงมลิวัลย์ เรือนคำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายรพีภัทร์ เวชกามา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายวัชรินทร์ เพิมพูล

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายวิทยา ดวงจันทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๔๒
เด็กชายศรันย์ อ่างคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายศรายุทธ ดอกจันทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงศิริพร วงค์สุวรรณ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายศิลป ชำนิปา

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายสิทธิชัย ปญญสา

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงสุชารัตย์ เทพมณี

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงสุภาพร พัทนิยม

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงสุภาวดี อยู่ศรีเจริญ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๖ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายอดิณัฐ แสนวงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายอติชาติ องอาจ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงอลิสา ศรีสุวรรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายอโนทัย แสงสว่าง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงเอวิตรา บุญจันทร

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายธนิต พรมไพร

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายพชรพล เทวรุด

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงพิมพ์วิไล ชาปา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายอภิชาติ พันพิพัฒน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายอัสนี ทวนทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายเกียรติชัย พรหมรักษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายเพชรรัตน์ บัตรสูงเนิน

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ บรรลือหาญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ปดทุม

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงณัฐรัตน์ เพิมพูล

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายธนพล แก่นของ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงปรียพร บรรลือหาญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายปติภัทร ศรีหล้า

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงปยธิดา สิริพรสมสุข

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายปยวัฒน์ นุ้ยเพ็ง

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงพัชริน ภาคแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายพิทักษ์ พิมพิสาร

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายอภิชัย ก้อนผา

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายอัญชราวุธ ปองโล่ห์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายอิทธิพล มะเริงสิทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๗๕
นางสาวกุญจณาท บุญทศ

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๗๖
นางสาวจุฑามาศ เวชกามา

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๗๗
นายชลวิทย์ เวชกามา

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๗๘
นายณัฐพงศ์ พรเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๗๙
นางสาวทิพมาศ เวชกามา

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ สายเหลา

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๘๑
นายวรากร ศรีวิเศษ

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๘๒
นางสาววิลาวัลย์ วงษ์สุวรรณ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๘๓
นายสายัณห์ วันเวียน

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๘๔
นางสาวสุดารัตน์ สลับศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๗ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงสุทธิดา งามสาย

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๘๖
นางสาวสุพรรษา อารมย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๘๗
นางสาวอรนิสา รำไร

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๘๘
นางสาวกุลธิดา ทำเลดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๘๙
นางสาวนัชริดา ศรีธรรม

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๙๐
นายปริญ กุลวิเศษณ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๙๑
นายปฐวิกรณ์ ปณเมด

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๙๒
นางสาวภาณุมาศ ปดตลาด

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๙๓
นายภิชรยุทธ กงเงิน

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๙๔
นายมนตรี มีสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๙๕
นายวาทิน เกษศิริ

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๙๖
นางสาวขัติยาภรณ์ นามแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๙๗
นางสาวรัตนาพร นามแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายณัฐกิตติ

์

พันธ์เลิศ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายกฤตเมธ เศษสุวรรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายปุรเชษฐ์ ลากวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายจริยวัตร ตรีเพชร

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายฉัตรดนัย จันทร์ศิริ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายปธานิน ขุนหอม

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายณัฐภัทร อกนิษฐ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายเสฏฐวุฒิ แสวงผล

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายคมชาญ แสนใจ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายฐิติพงศ์ ไชยราช

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายชลิต ทองขาว

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายพศกร เจริญศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายกิตติชัย แสนกุล

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายอภิรักษ์ ทาระกรรม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กชายศราวุธ พูลสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายมนัสชัย ธนะบุดดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

โสพิพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายพิษณุกรณ์ แตงโตนด

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายนิติศาสตร์ กุดหอม

๐๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายอรรถนนท์ บุญน้อย

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายเจษฎา วงษ์สถิตย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายต้นกล้า จันสุกใส

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๘ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายพชรพล ภูผา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายอานุภาพ โคตรสมบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายชาญณรงค์ วงษ์ดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายปรัชญา กงเงิน

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญเรือง

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายจักพรรณ์ ภูตานนท์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายอธิชา ฝายคุณวงศ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายชาติชาย ฤทธิมา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายกวิน วงษ์ศิลป

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายณัชชนนท์ เศาณานนท์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายณัฐภัทร คนหาญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ปญญาใส

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายปภังกร แก้วกวย

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายภวินท์ เปาอินทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายภูริพัฒน์ รุ่งเทิน

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายสุทธิพจน์ โพธาราม

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายกรณ์ดนัย พันธ์สายเชือ

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายยศวัฒน์ อภิโชติวรเกียรติ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กชายพศิน จันทบาล

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๓๙
เด็กชายวีรภัทร วรนารถ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายกรวิชญ์ ชูรัตน์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กชายกานต์ สมไชย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายชวัลวิทย์ แก่นพุฒ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๔๓
เด็กชายพาทิศ สลับศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายจักริน เข็มพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กชายวีระพัฒน์ สอนเข็ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

อยู่คง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายภีมระพัฒน์ ซือสัตย์

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ ยอดดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายณัฐนันท์ วงษ์ศรีแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายกันตพล ยาวะโนภาส

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายธนโชติ มันสุข

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายธิตินันท์ มิงขวัญ

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายชนาภัทร รัตนสีหา

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายธนากร วิเศษงามภักดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๙ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายพนธกร บัวใหญ่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๕๖
เด็กชายฐิตินันท์ ศรีวิสุทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายพศวีร์ ยาวะโนภาส

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายจิณณวัฒน์ โพธิทอง

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายชินวัตร คุ้มครอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายณภัทร ลางศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายธนบดี มันสุข

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายปริญญา ขันแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายภีระภัทร ภาเรือง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กชายธีระเฑียร จินาพันธ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายปรัชญากร ทุมมากรณ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๖๖
เด็กชายภาสกร พิณชนะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายทัศนศิลป วงศ์สุวรรณ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายนันทกร มาลอย

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายศุภากร ตะละชอน

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายอณัฐวุฒิ วงษ์แหวน

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กชายธรรมรักษ์ อุปสาร

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายธีรเทพ ไชยสังวล

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายทักษ์ดนัย เนาว์สุข

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๗๔
เด็กชายภคพล หาหลัก

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายศิริชัย หอมสนิท

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายยศพัทธ์ ภูธรภัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายศุกล โศภาลัคน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายภูมิรพี ชาลี

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายณัฐชนน ประชุมชัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายตรรกพงษ์ แสวงผล

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายพีระพล ผดุงโภชน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายอภิวิชญ์ รักธรรม

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายอิทธิพัทธ์ อายุชัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายมติมนต์ นาคปราสาท

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายยุทธพงษ์ สายบุญมี

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายรัฐเขตน์ นัยกุล

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายกิตติพันธ์ พืนแสน

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายรพีภัทร บุญทศ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายกันตพงศ์ นามสุโพธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๐ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายณัฐพนธ์ พันธ์สายเชือ

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๙๑
เด็กชายธนบัตร เพ็งเภา

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายปุญญพัฒน์ โคตรสมบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายสนัน

่

สำสาลี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายอธิคุณ หร่ายขุนทด

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายกฤติพงษ์ แสนจำลา

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายภูริณัฐ เปลียนชุ่ม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายสิทธิพล สว่างแสง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายธนพัฒน์ จันทร์ทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายชนาธิป โคตรชัย

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายภัคพล ไชยหิต

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายพัทธพล นักร้อง

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายกิติพงษ์ ไพรวัลย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายจอชชัว ขันแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายภัทรพล กลางเมือง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายจตุรพร สิทธิแสง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีใส

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายพีรภัทร โคตรสมบัติ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายภูริพัฒน์ สุขสม

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

แก้วเกาะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายวรพงษ์ อุ่นตา

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กชายพงศ์พล อินธิรัตน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายนัทธพงษ์ พิลภาค

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายณัชกร วงษ์ศิลป

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๑๔
เด็กชายทัตติพงษ์ นนทะไชย

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๑๕
เด็กชายวงษกร หมืนสุข

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายอนุชิต แสนยศ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๑๗
เด็กชายศุภชัย จันทร์ภา

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายสุเพชรพงษ์ หลวงแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงรุจิรัตน์ แก้วก่า

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงสุชาดา หาศร

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๒๑ เด็กหญิงจันทร์จิราภรณื
แสงสว่าง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงชลนรา ศรีลาเลิศ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงจันทิมา จันทร์เต็ม

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงวิมลณัฐ น้อยนนท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๑ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงนันตชา จิบทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงกัลยา ศิริโสม

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงกนกวรรณ มันสุข

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงอรไพลิน สามาอาพัฒน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงพรรษา สมสะอาด

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงโชติกา พันธุ์เจริญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุขภิรมย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงกิรติกาญน์ ศรีสงคราม

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงแพรไพลิน จันอุดม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงนริชา สาระคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงจิราพัชร เวชกามา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงสุภัทรตรา บัวดง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงอนัญญา สุวรรณเจริญ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงสุริยะประภา

ชูรัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญยเกตุ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงฉฎาภัทร แก้วดวงใหญ่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา บุปผาสังข์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงธันภรณ์ สุวรรณเพชร

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงนิชาภา มงคลศิริ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงพรชนก เรืองวัณณภา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงกุลปรียา กุดหอม

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงฐิตินันท์ พาลพล

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงธิดาพร เศษสุวรรณ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงศศพินทุ์ วินทะไชย

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แก่นกุหลาบ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงรชิตา ชืนบาน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงภัทราวดี จงจิตต์เวชกุล

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงปณิตา สีดาพันธ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงกนิษฐา บุตรเรือง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงเกศราภรณ์ โสมณวัฒน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ แซ่ตัง

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงอโณชา ธณาคุณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วงศา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงธีรกานต์ อเนกรัตนเศรษฐี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงนฤภร แสนวงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๒ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงปยาดา สง่างาม

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงเวสารัช คุณุรัตน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงฐิดาภา ไชยหาบุตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ขยันทำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงวิลาสินี ศรีทราชัย

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงศศิวิมล ทองสถิตย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงฑิฆัมพร อุตอามาตย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ศุภผลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มิงขวัญ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงณัฐธิดา งามตา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงทักษพร เขียนพงศ์พันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงเนติมา บุญกอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงยศยา วงษ์เตียวตระกูล

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงสุภาวดี เศษสุวรรณ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงอภิชาพร กองแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงมธุริน วรรณวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูรัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงปทิตตา มาตย์เหลือง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงโชติกา กวนเมืองใต้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงณัฐชยา เนตรวงค์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงธนิษฐา ศรีสุวรรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงนันทัชพร พิมสิม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงปรียภัทร์ ทองแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงประไพพร โพธิทอง

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงสุจิตตรา วงษ์พานิช

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองสถิตย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงณภสร ผุดผ่อง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงภัทรภร ภูวดิน

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงกมลฉัตร ศรีทราชัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงวิภาดา พันธ์ทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงศตพร ครองสกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ สุภายอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงอรอุมา ทองโสม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงกานต์พิชชา ศรีวิเศษ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงวิสารัตน์ บุญทศ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๓ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทพมณี

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงชมพูนุช อวยชัย

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงณัชชา เจริญวัย

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงพันชัง

่

ขุมเงิน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงปริยากร เศิกศิริ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงวิลัตติกา พลแสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงอัจฉรา อุตอามาตย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงจิรภัทร์ อุปชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงภัทราวดี เอฟวา

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงพรพรรณ เภาโพนงาม

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงบุณยานุช สุวรรณชาติ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงอรทัย โชคชัย

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงกัลญาภรณ์ ประสมศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงธัญญา บุตรดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงพัชริตา ชอบศิลป

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงขนิษฐา สุนทรา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงพาทินธิดา สิงหา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงสุภัสสร มะโนวรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปาภูงา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีธรรม

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๑๕ เด็กหญิงฉัตรตริยาภรณ์
ภักดียุทธ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงพุธิตา สุวพานิชย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สาสิงห์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงธัญชนก หลอดแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงเพชรมณี แก่นแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงณรัตน์ วรังคณากุล

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงปวริศา วงศ์สง่า

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงพลอยชมพู ไชยกันยา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงวลิษา เวียงคำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงประภัสสร สีดาบุตร

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงปยะธิดา เทพมณี

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ธนาคุณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงบีญาลี หลายวิวัฒน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงลักษิกา โสมสวนนอก

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงสเตฟานี สมิท

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๔ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงกิตติการ มูลสาร

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงพรทิพย์ เหล่าบ้านค้อ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงขวัญฤดี เศษสุวรรณ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงอรัญญา กุญชรฤทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงพฤทธิพร โกจินอก

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงกนิษฐา นราวงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงภัทราพร วงษ์ฟอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงทิฆัมพร เผ่าเพ็ง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงสุนิศา ศรีสุวรรณ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงธัญญพัทธ์ เสถียรธนรัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงกัลยา เวียงคำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ น้อยเนาว์รัง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงเกษร เพิมพูน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงชลลดา นันทภักดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงณัฐธิดา สีดา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์เขียน

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๔๖
เด็กชายนครินทร์ ศรีเพ็ชร

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายพงศธร ดีขุนทด

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายมนัญชัย ปยมาตย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายสรยุทธ สิงห์ดารา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายสุเทพ ณุวงษ์ศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงณัฐธิดา วังทะพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายภัทรศร ศรีวิเศษ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กชายวัชรพงษ์ ยาวะโนภาส

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายสรธร พิมพา

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงสุกัลยา จันธุโสธ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีวิเศษ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงอริสา พลหล้า

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๕๘
นางสาวจีรนันท์ กกแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๑๐

กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๕๙
นางสาวจีรภา สุทธิมาตย์

๓๐/๐๑/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๖๐
นางสาวชนกนันท์ จันทร์แก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๖๑
นางดวงมณี วงษ์ศรีแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๖๒
นายนพรัตน์ เดชพันธ์

๒๐/๐๔/๒๕๑๐
กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๖๓
นายนิพันธ์พงษ์ จันทร์ทรง

๐๗/๐๑/๒๕๒๐
กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๖๔
นางสาวนุชนาฎ ราชณุวงษ์

๐๓/๑๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๕ / ๒๑๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๘๖๕
นางสาวปยนันท์ บุรีศรี

๐๑/๐๓/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๖๖
นางสาวพัชราภรณ์ คำมัน

่

๑๔/๐๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๖๗
นางสาวภัทรวรรณ บุรีศรี

๐๑/๐๓/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๖๘
นายภานุวัฒน์ สุวรรณะ

๐๗/๐๖/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๖๙
นางสาวรัตติยา โสมาบุตร

๐๙/๐๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๗๐
นางวาสนา เดชพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๑๑

กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๗๑
นายสมบัติ สร้อยจักร

๒๒/๐๖/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๗๒
นายสิทธิพงษ์ ไชยมาตย์

๓๐/๐๕/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๗๓
นายสิทธิยา สิทธิมณี

๐๖/๑๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๗๔
นางสาวสุวรรณี อุตอามาตย์

๒๗/๐๑/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๗๕
นางสาวอรุณี แสนเสน่ห์

๐๓/๑๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๗๖
นางสาวเสาวนีย์ ผันผ่อน

๒๒/๐๕/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๗๗
นายไพรัชช์ เรืองบุตร

๑๓/๐๓/๒๕๑๑

กศน.อำเภอเมืองยโสธร วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงกุลกัลยา ชนะพันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงณัฐติยาพร เกตุลำเนา

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายธนวัฒน์ ขจรภพ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายธนากร เต่าทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายธนโชติ สมนึก

๐๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงวันวิสาข์ ไชยศิลป

๒๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายอภิชัย โพธิไขย

์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายดัสกร ลครราช

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายนครินทร์ อินทนนท์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงกนกพร ขจรเพชร

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำฮี วัดคำฮี  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงจิตรานุช ศรีวะโสภา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำฮี วัดคำฮี  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงทันยะมัย แสงฮาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำฮี วัดคำฮี  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายพิชิตชัย ครองยุติ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา วัดดู่ทุ่ง  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายสุรสิทธิ

์

เชือสูง

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา วัดดู่ทุ่ง  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๙๒
เด็กชายกิตติพงษ์ วงษ์ลคร

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา วัดดู่ทุ่ง  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงนฤมล ตินานพ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา วัดดู่ทุ่ง  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงนวรัตน์ ขันทองคำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา วัดดู่ทุ่ง  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ขันทองคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา วัดดู่ทุ่ง  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายวิทวัส สาแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา วัดดู่ทุ่ง  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๙๗
นายสกุลเพชร์ วิเศษหวาน

๑๖/๗/๒๕๓๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

วัดธรรมนิมิต  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงขวัญจิรา วิเศษสัย

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงพรรณิดา ทองกลม

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๖ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายพิเชษฐ์ นิลไชย

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายภาราดร นาคศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ ปานทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายวรภัทร เนาวราช

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงวรินธร มีมาก

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงสุชาดา นิลไชย

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายก้องเกียรติ สีใสคำ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงจันทร์วิทยา เนาวราช

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มันทาแดง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงชลิตา นิลไชย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงปรียานุช วงษ์จำปา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงปยาภรณ์ แสงขน

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายวิศรุต อาจอุดร

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายศิริดล สุขสำราญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายอานนท์ กองศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงทานตะวัน เนาวราช

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายธนวัฒน์ โสมาบุตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายธีรภัทร์ แจ้งถินปา

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายธีรวัตร์ อินอุ่นโชติ

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายนัฐวุฒิ มาตสุด

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงปนัดดา อุทรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายประวุฒิ ใจปง

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงวิชชุดา เศษสุวรรณ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงวิราณี เศษสุวรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายอัตพล กองศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงอุไรวรรณ กองศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายธันวา พาลพล

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายนราธิป พรมบุตร

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๒๘ เด็กหญิงปภัสสราภรณ์
กุลฉวะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงพิชชาพร จันละบุตร

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงพิชฎา พรมบุตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายศุภชัย อาชญาทา

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายสุวิทย์ ภูวงษ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ศิริโสม

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายแสนชัย แสนสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๗ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ทรงหอม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงสุธาสินี พรมบุตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงคณิตา บุญลือ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พลจารย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงสุทธิดา คงอยู่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายธนดล สังคะลุน

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงบุษราคัม พิมพ์สิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายปญจพณ ม่วงชา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กชายภาณุพงษ์ ชืนบาน

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายมติมนต์ โคมน้อย

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

เชือบัณฑิต

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กชายอดุลวิทย์ อยู่คง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายเจษฎา สุขแสง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กหญิงเอือมพร

้

ทองหอม
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา แสนสุข

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงจิตรลัดดา ขาวผิว

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงนุ่น มนตรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายภัครมัย สุขแสง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายรัชชานนท์ อารีรักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายวัชรพงษ์ สีสิงห์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงศศิชา แสงจันดา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ นามแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายสิทธิชัย อารีรักษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายสิทธิเดช อารีรักษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายเจษฎา สมร่าง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงกมลเนตร แก้วลี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงจันทิมา โพธิกลาง

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายปวริศร์ ไชยฉลาด

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายพงศธร สดศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงพนิตสุภา โพธิภูงา

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายภานุพงษ์ หวลระลึก

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายภูวนัย ก้องเสียง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงลักษิกาพร กาพาด

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงวราภรณ์ สังคลุน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงวิไลพร โพนเมือง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๘ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายวุฒิพงษ์ พันธ์แน่น

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กหญิงสุรัสวดี สังคะลุน

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุระษร

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายเอกรัตน์ บุญทะวงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายจารุวัตร ขุมรัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายณัฐพงษ์ แสนสุข

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายทัตดนัย แว่นฟา

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายทิวากรณ์ นักร้อง

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายนันทวัฒน์ สัตย์ธรรม

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายพรวิทยา สังคะลุน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายสาคร หินเทา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงสุภาระออ ปองโหน่ง

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายคำตา พิกุลศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายกฤษฎาภรณ์ มีนำพันธ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา พิลาดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายชานนท์ ล้วนศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงฐิติมา สุโขรัมย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายณัฐกรณ์ โพธิชา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายธนากร พิลาดี

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงพัชริดา ดัสกรปราชัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายศราวุธ ทองน้อย

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงสุนิสา อาจหาญ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายสุริยะ เพลินสมบัติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายอธิปวาคิม ชืนบาน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ มันจิต

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำเบ้า
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงจิราวรรณ เศรษฐนันท์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงนภัสสร สีวะสุทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายนฤพัทธ์ ทองพิมพ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงภัทรธิดา ถึงแสง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายยุทธนา พ่อค้า

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงวราศินี ชูรัตน์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงสุขใจ ขันแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงสุฑามาศ เค้าวงษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงสุรารักษ์ อ่อนส้มกริต

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๙ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงอภัสรา อาจหาญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายกฤษดา เนินสนิท

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายประสิทธิ

์

ประสมศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงพิยดา อาจหาญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายระพีพัฒน์ แดงสูง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศรีบุญเรือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายคณาพงษ์ แสนสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เดชสันเทียะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายชัชวาล อัตเศษถัง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายนันทนา ดวงจิต

๒๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงปนัสดา บุญล้น

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายม้าแสนหก พร้อมจิต

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายรัตนพล วันสุทะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายรุ่งโรจน์ ก้องเสียง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายปธานิน ล้วนศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยวงศ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๒๐
นายนฤชัย แสนสุข

๒๕/๐๔/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายธีระศักดิ

์

สีหนาจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ภวะภูตานนท์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายอรรถพล พักพล

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายกฤษกร โสมะวงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงกัลยากร ชืนตา

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายฐิติกร ทองศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงณัฐฐาพร ทองโสม

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กชายธนวัตน กลำเงิน

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายธวัชชัย บุญปก

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายธำรงชัย จันทร์ร่องคำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายพงศธร ทะนี

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พลหล้า

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายภานุวัฒน์ จำปารัตน์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายสรอรรถ ทองโสม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มะลิวรรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงอินทิรา หูตาชัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายธีรพงศ์ ราชจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงสรัญญา ไชยรักษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงสุธิกมล ศรีภุมมา

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๐ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ทองปลิว

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายพิชัย คำภาสน์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายอภิวัฒน์ แก่นหงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โคตสมบัติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายกฤษกร ทองขาว

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงชนิกานต์ รักษาศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงชลธิชา ทองโสม

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๔๗
เด็กชายณรงค์ชัย เนตรหาญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายณัฐนนท์ สีกาลัง

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายณัฐพงศ์ ทองคำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายธนภัทร แก้วคำจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายธนัช ประทุมวัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายธนากร ตระการจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายปริญญา อุทสิงห์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายพรสวรรค์ พันพินิจ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พันธุ์ทองคำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงภักทริยา จันทร์งาม

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายภาสกร บุญทรัพย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ กุบแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงมณีรัช ประทุมวัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายระพีภัทร เขียวขำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายรุ่งรดิศ แสวงหา

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายศิริวัฒน์ ไกยวงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายเจษฎา พ่อสาร

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายณัฐนันท์ ศิริรัตนะภากร

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายณัฐวุติ สมหวัง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงธนัญญา ชืนตา

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงพิยดา โสมณวัฒน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ คองสันเทียะ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงรัตนะภรณ์ แก้วดวงใหญ่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายสิทธิพล พลพวก

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายพิเชษฐ์ จงใจกลาง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายศักดิดา

์

แก้วคำจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงสโรชา ลาลี

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายอภิชาติ กระแสจันทร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๑ / ๒๑๓

้
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ยส ๔๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงเนตรนภัทร ปานพิมพ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงงามพิศ ผาริโน

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายนภัสกร คะเนแสน

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายปยวัฒน์ หาสำรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายพัชรพล สีนิล

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงพิยะดา หาสำรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายรัฐภูมิ วงษ์ใส

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายวัชรพงษ์ ไชยรักษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงวาสนา สำลี

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายวุฒิพร อุทสาร

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงสุทาริณี อุปชัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายสุวินัย แดงอาจ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กชายอธิชา อรพร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายอภินัทธ์ ไชยพิเดช

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

หาสำลี
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อุปชัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายกาจพล เวฬุวนารักษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายชัยวัฒน์ บุญแท่น

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงอทิตยา สีวันคำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงจิรนันท์ ไชยรักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงเยาวภา ศรีไพร

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายศิริพงศ์ ลครชัย

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายเจริญศักดิ

์

ธนาคุณ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร วงษ์อ่อน

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายธีรนาถ กัญญาพงษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายนันทพงศ์ ช่างไถ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายพิชิตชัย อาชญาทา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงมณชดา แสนเสนยา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงรุ่งนภัฏ น้อยนวล

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายวันเฉลิม อุปสาร

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ขันเงิน

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงมัฑธิดา ขันเงิน

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายอภิรักษ์ ชูรัตน์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงษ์จันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด วัดนาสีนวล  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พุฒพันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด วัดนาสีนวล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๒ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงศศินันท์ เผ่าเพ็ง

๑๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด วัดนาสีนวล  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายสิริชัย สีปากดี
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด วัดนาสีนวล  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีชนะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด วัดนาสีนวล  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงรัตติยา วงศ์ศิลป
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด วัดนาสีนวล  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายศิริพงศ์ นัยกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด วัดนาสีนวล  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงณัฐวดี เวฬุวนาธร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด วัดนาสีนวล  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๑๖
เด็กหญิงนัทสุปรางค์ ธนาคุณ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด วัดนาสีนวล  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงนิชานันท์ แสนประทุม
๒๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร์แก้ว
๑๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณชาติ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงณัฐสิณี พาดำเนิน

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายธนกฤต ใบยา
๑๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายธนพล แสงทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายธนากร ประยงค์สุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายธีรภัทร มหามาตย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายพิพัฒน์ จันดารักษ์
๑๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงภาพิมล พรมลี
๒๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงมณฑิตา อนุธรรม
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายสมศักษ์ สุตะวงค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ดัชถุยาวัตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงอังคณา นามชู

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายกฤษฎา มาระศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงกุลสตรี แสงชาติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายพงศกร จำรูญหิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๓๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร สมนึก

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงจินตนา ขันเงิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงชลธิชา คุณุรัตน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชูรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายประณิธาณ สอนหนูน้อย
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิทักษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายวศิน โสมณะวัตร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงศศิธร คำภาส
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงศุรณา จันเหลือง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายสิทธิชัย ชูรัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงสิริยากร เพิมพูล

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๓ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงอริสา พันธ์ครู
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงกนกรัตน์ ลือเรือง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายกิตติทัต วงค์ศิลป
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายจิตติชัย บุญทศ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงนัทมณ เล็กอ่อน
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงปลายฟา วงศ์ศิลป

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงปยะนุช วรรณวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงรวีวรรณ นัยพรม
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงวัลญา ชูรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงศรัญญา ศรีสล่าง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายสมาธิ ชูรัตน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ กองทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงสุวรรณภา ไชยมี
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงหงส์ฟา พูลสวัสดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงหฤทัย วงษ์ถาบุตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงอัจฉราพร แสงชาติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๖๑

นางสาวจันทร์จิรา เสน่หา
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๖๒

นายณัฐพงศ์ อ่างแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๖๓

นางสาวอุบลวรรณ ขวัญทวี

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายภูธเนศ วิสุทธิพงศ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขีเหล็ก

้

วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายวัชรพงค์ ใจดี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขีเหล็ก

้

วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายศราวุฒิ ผอบเงิน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขีเหล็ก

้

วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงสุกัญญา สุทธิอาคาร
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขีเหล็ก

้

วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงธนพร ศรีวิเศษ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขีเหล็ก

้

วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายวรพงศ์ กันถาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขีเหล็ก

้

วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงชลกานต์ แสงสว่าง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงชาลิสา เนาวะบุตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ปาไม้รัง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายธนภัทร แสนสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงธาวิตา ทองลา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายธีรภัทร หลอดแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายธีรเดช หลักหาญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงภัทรมนณ์ วงศา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายรัตพงษ์ เวชสาร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงวิภาดา หลักหาญ
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๔ / ๒๑๓

้
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ยส ๔๔๕๙/๑๑๘๐
เด็กชายแทนไทย พันธ์เพชร

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงแพรวา ไตรยสุทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ หลักหาญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายธนทัต แจ่มใส

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๘๔

นางสาวสิริยาภรณ์ คำละออ
๐๔/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายอัศดา สุกาวงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงกมลพร หลงเจริญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงณปภา กล้าหาญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายณรงค์ ประทุมวัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงภาสินี ประภาพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงวฤทธิรัตน์ คำอุเทน

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงศิริพร ศรจำนงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายจิราภัทร โสมณวัตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงชลธิชา อดกลัน

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงช่อเพชร ศรีวิเศษ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงปริยาภัทร ชูศรีวาส
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิคำ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงวรรณวิษา หนูจิตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงวิยะดา หลักหาญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงศุภัชญา รุ่งเรือง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายสงกรานต์ พีลภาค

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายอลงกต แก่นสุวรรณ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๐๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เจริญศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๐๓
เด็กชายสมาบัติ แย้มวรรณ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๐๔
เด็กชายพงศธร หลักหาญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)

วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายนันทภพ กวีกรณ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)

วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายนราวิชญ์ เสน่หา

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๐๗
เด็กชายปรเมศ ยังยืน

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๐๘
เด็กชายพฤกษา หาไชย

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๐๙
เด็กชายภานุรุจ โคตรสมบัติ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายจิรวัฒน์ คังฝา

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายญาโณทัย ลาภมูล
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๑๒
เด็กชายณัฐจักรพันธ์ โคตรสมบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๑๓
เด็กหญิงณิชชานันทน์

สีแดงกำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายธนพล คำริกาบุตร
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๕ / ๒๑๓

้
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ยส ๔๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงบุญฑริกา ชารัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๑๖

นายพงษ์พันธ์ แก้วนำค้าง
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงพิศมัย ศรีอ่อนรอด
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงรัชดาวัลย์ ทองมณี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายสุธิชาติ คังฝา

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงสุพัตรา ชาติชาย

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายอดิศร วงษ์พานิชย์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายเควิน แฮนสัน
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายชนกนารถ ดอกจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายธีภพ พิลาน้อย
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายนภาพล โคตรสมบัติ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงนันทิชา บัวไข
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายอัลเบิร์ต แฮนสัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงปริยากร โคตรสมบัติ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายฐิติพงษ์ อิมสำราญ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๓๐
เด็กชายธีรโชติ จันทร์งาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงนันทิกานต์ ดุเหว่า
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงวรรณพร เภตรา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายวัชพล หมทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงวัชรวรรณ มาลัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายสกล สุตะคาน
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายเพียวพันธ์ จันลาสี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ไชยช่วย
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงจิตรลดา แสนเสนา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ผิวผ่อง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๔๐
เด็กชายชอวฤทธิ

์

ไชยช่วย
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มาลัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ นามวัก
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ แก้วจันที
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายทยากร สานนท์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายธนาธิป วินทะไชย
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงนันธิยา พนมเขต
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายบรรณวิทิต หินทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๔๘ เด็กหญิงบุญญรัตน์ธิดา
กางกอน

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงปลายฝน ศิริดล
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๖ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ โสภาไต้

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายภีรศักดิ

์

เหล็กกล้า
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายศักรินทร์ สมอ้าง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๕๓
เด็กหญิงศิริวราภรณ์ พงษ์รัตน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงสุธัญญา มาลัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายอนุชา คำแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงอภิชญา ทองปาน
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงอภิญญา แสนสวาสดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายอัครเดช หินทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายธนาธิป แสนสวาสดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงปยวรรณ อินทร์สำโรง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายพรนิมิตร อายุยืน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายพสิษฐ์ ทรัพย์สิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายธนากร จำปาอ่อน
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงวาธิณี คำทวี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายคุณากร หินทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงวนิดา โทพิลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายสมคิด มาลัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายแหลมสิงห์ ทุมวงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๖๙

นายสุชิน กาศักดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายธรรมมงคล สายโสดา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนา วัดกลางนา  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงชาลิสา ภายวัน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก

วัดนาแก  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงภัทร์ธีรา ทองเจียว
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก

วัดนาแก  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงกนกพร วงเวียน
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
วัดนาแก  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายจักรินทร์ หาญพังงู
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
วัดนาแก  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองทา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
วัดนาแก  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงธนิดา จันมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
วัดนาแก  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ สีงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
วัดนาแก  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทรัพย์มี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
วัดนาแก  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงจิราภา จำปานิล
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
วัดนาแก  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กชายชินวัตร เรืองนาม

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก

วัดนาแก  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงมณีรุ่ง สิงห์คะนอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
วัดนาแก  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายอดิศร ทำทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
วัดนาแก  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงอาภรณ์ ฤทธิขัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
วัดนาแก  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายวีรภัทร ปยภัณฑ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๗ / ๒๑๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงศิรดา เมฆมล
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงอริสรา สีพาลา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงอรุณกมล กอแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายอานนท์ โกพลรัตน์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงแซนัส จาโรต้า
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายโชคสิริ หีบทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายกิตติกวิน รวมธรรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายถรัชภูมิ รวมธรรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายนพรัตน์ รวมธรรม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงพรรณราย เจริญศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงราตรี ปรางจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายวิชญ์พล พิมสาร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงศุธิษา ธินภา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายเจษฎา ทองเจียว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงจันทิมา อ่างแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงณัฐชา สัตพันธ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๐๑
เด็กชายธันวา ฤกษ์ยาม

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงพชรพร นารี

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กชายอภิรักษ์ กอแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงจิราพัชร กอแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงชีวาพร ไปพบ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ กอแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงธนพร จันทร์ศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายพนัชกร สอนโส

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายสหรัฐ ประสงค์ดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงสุภาวิณี พรมศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงอภิญดา ธรรมจิตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงอรนภา ลำทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายกฤษณะ สอนกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงขวัญจิรา รวมธรรม
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายคีตกาศท์ มุ่งงาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายจรัญ แก้วมนตรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายณภัทร กอแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงณัฐวดี มุ่งงาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ อ่างแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๘ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงนฤมล โพนต้าง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายบารมี ศิริดล
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงปานวาด อินเอียม

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงพิยดา เยาวเรศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายภูบดินทร์ มูลสาร
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายภูวนันท์ มุ่งงาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงวิลาวัณย์ แสงมูล
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายศุภสิทธิ

์

เมฆมล
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทวีศักดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงธนภรณ์ ทับทิมศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายธีระยุทธ หีบทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ นาหลู่
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงสุภนิดา ผาสุราษฎร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายแสงเพ็ชร เพียรกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง วัดนาหลู่  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายกรวิชญ์ เนตรไร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์ดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พิมพกุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงปพิชญา ขันธุรา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงภัศรา ทองปาน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงวรกมล ทองเจียว
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงวรัญญา บกน้อย

๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๔๑
เด็กชายสิทธิพิพัฒน์ รวมธรรม

๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงสิริวิมล ชะนะภัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายอธิป สงพัตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายนราวิชญ์ รวมธรรม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงยุวดี สอดศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงอารยา จันทร์ลอย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงกฤตธิรา จารึกธรรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงกัญชพร บกน้อย
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงชญานิน สมวงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงณกัญญา สมช่วง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายณัฐพล ขันธุรา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายทยาวัช สมจิตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายธนกร ทองจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

รวมธรรม
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๙ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายปติพันธ์ ทองปาน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายประกฤษฎิ

์

โสมณาวัตร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายประกาศิต ทองเจียว
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายปราโมชย์ แสงทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายพงศ์ธร หนองเทา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายพงษ์ศกร ทองสาดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงพรชนก สุขเกษม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๖๒
เด็กหญิงพรรณไพลิน ผลาเลิศ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายพันกร แสนสุด
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายภราดร ทองจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงมนัชญา ดำขำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงมัลลิกา วิเศษ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงวรรณวิภา พลพวก
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายวัชรินทร์ ดวงตา
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายวาทิต บุญสาร
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กชายวิรันธ์ จันทร์หอม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงวีรวรรณ คำแพงทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

แสนสุด
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายวุฒิชัย เงางาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายศุภเชษฐ์ สอดสี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ หลักคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงสุณิสา วงค์จำปา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงอภิญญา ดวงตา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายอัมรินทร์ ดวงตา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงอาทิตยา มะลิซ้อน
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงเกลวี สาระกิจ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงโสภิตนภา สุภสร
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายจตุชัย วงชารี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายจักรพันธ์ สมวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร เจิมประไพ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายณัฐพล พงษ์ทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายธนวุฒ วงศ์อนันต์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายธนาธร หลักคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายธีรภัทร ธีระธาดา
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงนวรัตน์ สมวงค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๐ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงนัฐธิดา วงษ์เพ็ญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญศักดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงบุษบา แสงกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองเย็น
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายภรัณยู ภูรับพา
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงภริตา ทองมี
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงรัตนรักษ์ บัวศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายวิริยะ ศรีงาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายศยาวิช เสนสนาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายสารติ วงค์ศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายสิทธิชัย สีงาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงสิริกร ชาวไทย

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงอรพิมพ์ ทองจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงอิสราภรณ์ ยอดทองหลาง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ วงค์แปลก

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๐๕
เด็กชายกฤษดา ไทยสีลา

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงฐิตาภา วิโทจิตต์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงฐิติกานต์ อินทร์งาม

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๐๘
นายธีระยุทธ บุญเสริม

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายศุภกรณ์ สมวงค์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายอนุพงศ์ แสนสุด

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงอินทิรา นิยมค้า
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ตรงกลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๑๓

นางสาวธนาภา สาระพล
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๑๔

นายธนิสร อาจวิชัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงปยธิดา หมืนสุข

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๑๖

นางสาวพรทิพย์ นาคยอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๑๗

นายภาคิน ลำภาย
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๑๘

นางสาวภาณุมาศ กลางนา
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๑๙

นายมานนท์ วงชาลี
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๒๐
นางสาวศันสนีย์ แสนสุด

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๒๑

นางสาวศิริลักษณ์ ศิริโสม
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๒๒

นายสรศักดิ

์

พูพวง
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๒๓

นางสาวอินทิรา บกน้อย
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๒๔

นายเอกชัย บุญถูก
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๑ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๔๒๕

นางสาวไอลดา เซียงว่อง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๒๖

นายจิรายุทธ อินเอียม

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๒๗

นายณัฐพงษ์ แก้วจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๒๘

นายธราธร กลมเกลียว

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๒๙
นางสาวธัญญลักษณ์ ไทยสีลา

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๓๐
นายพสุธร ทองมี

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๓๑

นางสาวสุธิดา จิตอารี
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงทองกร ทำทอง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงธัญชนก วงเวียน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายปริญญา ศิริดล
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงภคปภา วัฒนาเนตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายนาถวัฒน์ รวมธรรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายวุฒิชัย ผาสุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงพีรพร โซ่เงิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดผักบุ้ง  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงอารีญา มาตขาว
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดผักบุ้ง  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายชนวีร์ แก้วเถิน

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดผักบุ้ง  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายธีรพงษ์ ทองเจียว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดผักบุ้ง  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงปราณฤทัย โซ่เงิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดผักบุ้ง  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายภูสิทธิ

์

เดชพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดผักบุ้ง  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงศรัณยา โสวรรณี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดผักบุ้ง  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายอชิรวัตร ทองทา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดผักบุ้ง  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงเกวลิน ทองสาดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดผักบุ้ง  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายกรณ์ดนัย เกยูรวรรณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดผักบุ้ง  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตรงกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดผักบุ้ง  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงษมาพร บุญสาร
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดผักบุ้ง  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงจินดามณี ใจแสน

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงเกศนิภา สังข์ศรีศักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงณัฐพร เขียวตอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงนันท์ชพร ทับทิมศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๕๔
เด็กหญิงพิมพ์อักษร ไฃยนามล

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายศุภวิทย์ ภักดีศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายธีรภัทร สายหยุด

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงนิตยา ชนะภูมิ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายวัฒนา รัตนาธาร
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายสิทธิชัย เกิดด่าน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๒ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงอติกานต์ สังฆะวัตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายอัครพล สุขศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงโสภณา แสงกล้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา หอกคำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงอภิญญา พรมลี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

เขียวสองห้อง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศักดิคุรุราษฎร์อุปถัมภ์

์

วัดขีเหล็กน้อย

้

 

ยส ๔๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทป
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศักดิคุรุราษฎร์อุปถัมภ์

์

วัดขีเหล็กน้อย

้

 

ยส ๔๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงปาลิตา แสงกรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศักดิคุรุราษฎร์อุปถัมภ์

์

วัดขีเหล็กน้อย

้

 

ยส ๔๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายเจ้าพระยา หาสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศักดิคุรุราษฎร์อุปถัมภ์

์

วัดขีเหล็กน้อย

้

 

ยส ๔๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงไพลิน บุญพิมพ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศักดิคุรุราษฎร์อุปถัมภ์

์

วัดขีเหล็กน้อย

้

 

ยส ๔๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายพัชรพล ค้าคล่อง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงภัทรวดี คงทน
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๗๒

นายทินกร สามารถ
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๗๓

นางลำไพ เต็มพิมาย
๐๗/๐๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๗๔

นางวราวรรณ พินิจมนตรี
๑๕/๐๗/๒๕๐๑

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๗๕

นางสาวจิระนันท์ บุญปด
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๗๖

นายวีระยุทธ ศรีบัวบาล

๒๔/๑๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๗๗

นางสาวกนกพร สาระคำ
๑๒/๑๐/๒๕๑๓

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๗๘

นายจักรพงษ์ พิเมย
๓๐/๐๖/๒๕๑๒

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๗๙

นางทิพย์วิมล วรภูมิ
๑๐/๐๑/๒๕๐๘

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๘๐
นางสาวพลับพลึง สุวรรณเพชร

๑๕/๐๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๘๑

นางพวงพยอม ศรีกุล
๒๙/๐๔/๒๕๑๐

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๘๒

นางพุทธา แวงวรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๐๘

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๘๓

นายวินัย กกฝาย
๐๗/๐๖/๒๕๑๓

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๘๔

นายศุภกิจ อุปสาร
๐๒/๐๙/๒๕๒๖

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๘๕

นายสุริยันต์ ไชยช่วย
๑๙/๐๖/๒๕๒๔

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๘๖

นายสุริยา ปะรัยนุ
๑๙/๐๖/๒๕๒๔

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงกฤตชญา จุ้ยม่วงศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายกลวัชร ศรีสง่า
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายณรงค์เดช สมสัตย์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงธนพร ไชยภูมิ

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายธนเกียรติ

์

เทพหัสดิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ พิมพ์ทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงนริศรา สุขแสน
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงพรทิพา สุมานิล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๓ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงพรวิมล นามมุงคุล
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงพัชราภา จักษุดำ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงวนัสนันท์ พุ่มพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงวิจิตรา ภูมิสะอาด
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายวีรภัทร ทวีรัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายศักย์ศรณ์ สว่างดาว

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายกิติเดช กกฝาย

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงจิรนันต์ กิจเกียน

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายธนวัฒน์ ดาษดืน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายธีรโชติ มานะดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายนวพล พลขันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงปรารถณา พลเวียง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงปยธิดา พิมพ์ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงพนิดา กุมไธสง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายภูมิมินทร์ ชินทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงวริศรา หัตถกรรม

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายศรัณยู นามแสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายศุภวิชญ์ สุขแสน
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายสันติภาพ พิมพ์ทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายเกษมสุข สุเตนันท์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงเบญญาภา แสงแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงกรุณา ดวนใหญ่
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ถวิลไพร
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงจิดาภา สีหิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงจิรัชยา พรพิพัฒน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญมาตย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงปลิตา บัวเปอย
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงพิจิตรา ขุนนำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายวรเมธ ขันธหัตถ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงสีดาพร บัวเปอย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงนริศรา เกตุประยูร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายคุณานนท์ อบมายัน
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงรัตนา พิมพ์ทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ หาวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรียงยศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๔ / ๒๑๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายทวีเดช ศรีโชค

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงเฟองฟา วงศ์รักษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงประภัสสร ศรีโชค
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายพินญาธรณ์ แก้ววรรณา
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงวรรณวลี วิเชียร
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๓๕

นางสาวสาธิตา สวัสดิเอือ

์ ้

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายกรินทร์ โพธิทอง

์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายกลวัชร บุญเลิศ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุราโพธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายครรชิต ธุระหาย
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงจีรนันท์ พันเดช

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงชนากานต์ บางเฟอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงณัชชา สองเมือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ โคกศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงณัฐมน ขวานทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ก๋าคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายนิติกร คำสีเมือง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงนิรชา พันธุ์เดช
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงนุชวรา ทองปาน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงปาริชาติ สรหงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงปาลินี พันเดช

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายพิชาญ ขวานทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสาเมือง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายพีรพงศ์ ถมปด
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงภวิศย์พร เพียรยิง

่

๒๙/๑๒/๒๕๕๔

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายภัทรพงษ์ ขวานทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายภาณุพงษ์ งิวลาย

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงรัชฎา ลมเกลียว
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงรัชนีกร ขวานทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงวรัญญา สุมานาท
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายศราวุธ ถมปด

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายศิวัช สองเมือง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายสุริยะวงค์ คงยืน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายสุเมธา ปองเขตต์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายอนุชา อัมภรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๕ / ๒๑๓

้
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ยส ๔๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงกันยารัตน์ ถมปทม์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา งิวลาย

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายธีรภัทร ทรายหาด
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงปยธิดา ราธาสุทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๖๙
เด็กหญิงกฤษธีรนันท์ กาสิงห์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายธนากร สีหาฤทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงเจนจิรา ถมปด
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายกฤษฎา เอกพยงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงญาณิศา สองเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายพลพล นิลทะสิงห์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายกรเอก จันทร์ส่อง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายกฤตยชญ์ ส่องแสง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายกัณฐพงค์ คำหอม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงจิราพัชร ชาญชิตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายธวัชชัย เสน่ห์พูด
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายธีระชาติ พงษ์พฤกษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายสุขสันต์ สายสอน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายจักรภัทร สายสอน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายจิรายุทธ มงคลนำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายชาญณรงค์ มงคลนำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายวุฒิชัย เนืองชมภู

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายภักดี จินดาวนิชย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงสุธิตา วันเมือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายอดิศร จันหอม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงอริสา ปราบอรินทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายสุริยะ จันเจือ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงอาทิตยา จีระพงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงชนิกานต์ กลมเกลียว

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พันเดช
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายทรงยศ จันทะศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงธิติยา แก่นงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงนำฝน ธุระหาย
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงปริยานุช สังฆทิพย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ต้นพุฒ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายพลวัต นาดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๖ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงพัชริดา กลมเกลียว

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงหฤทัย แสนพินิจ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงอรัญญา อาสาธรรม

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงเขมจิรา วรรณพัฒน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายสุริยะพร จอมใจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ธุระหาย

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงขนิษฐา งิวลาย

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงขวัญชนก ศรีโชค

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แสนกุรัง

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายธีรภัทร งิวลาย

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงปทุมมาศ พันเดช

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายปราโมทย์ ดอกเข็ม
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายภานุเดช ต้นพุฒ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายอภิวรรณ ส่องแสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๑๔
เด็กหญิงเบญญทิพย์ เพ็งภา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงปวัณรัตน์ โพธิปติ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงปุณยพร ปานทอง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายธนบัตร รักพวก
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงนิภาภรณ์ รักพวก
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายภาคภูมิ โคคุ้ม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายภานุวัฒน์ รักเพือน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายภาสกร จำปาแดง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงลักษมี ขุนพิลึก
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงวาสนา ปานทอง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายอรุณกิจ เหลือล้น
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คุณาภรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ กัลยา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายสมคิด ศรีชินราช
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๒๘
เด็กหญิงพลอยไพริน จันทร์อ่อน

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปาจิก วัดโคกปาจิก  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายพิชิตพงษ์ หาญแหง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปาจิก วัดโคกปาจิก  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายสรัลชน เหลาทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปาจิก วัดโคกปาจิก  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายกิตตินันท์ กลับใจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายคิมหันต์ สำราญจิตร
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายรัชชานนท์ บุญบุบผา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายศุภเสกข์ ตาซือ

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๗ / ๒๑๓

้
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เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงสุปราณี พิจารณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายอมรชัย สายสีแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงพรประภา สุรสรณ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงพรรณนภา สายศรีแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ปตตาเกสัง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายกิตติพันธุ์ พันหาร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายกิติพงษ์ พิมพ์ทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงจิราพร บุญอินทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงณีรนุช มณีโชติ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงดุสิดา ขาวผิว

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงธีริศรา แสวงแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงพิชญา ชนะวงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายภานุ วิเชียรฉาย

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายภานุวัฒน์ มะลิงาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายภีมวัจณ์ เสละจุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงวิจิรา ประสมสู่
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายศักดา จงโวหาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายสิริราช แสวงแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายธนพล การพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายทีปชัย สัมมัชนิ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงวรรวิภา ตาชือ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงสิรภัทร สมจิตร
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายไกรวิชญ์ กองเกิด

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปองโลห์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายปริญญา ขาวผิว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงสิรินทร์ยา โพสาขา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงอุบลวรรณ หัสดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงกมลพรรณ แสวงดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงชณุภรณ์ นามนนท์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา พรมนิล

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงณัฐสุดา ชูรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายณัฐเขตต์ ซีซอง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๘ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายธนวัฒน์ ทองเถาว์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายธนาเทพ กรมเมือง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงธิดารินทร์ สามงามเสือ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายนาภากรณ์ หาญไชย
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงพลอยสวย สมยืน
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายภัทรดล เอนกนวล
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงรุจิรา พันคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายรุ่งอรุณ ขอสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายวชิรพงศ์ พรมปอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายวิชญะ อุส่าห์ดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายศุภโชค สิทธิโท

์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายสุทธวีร์ เทียวทาง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงอรัญญา นามแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงอริยา โยคะสิงห์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงอาภัสรา เจาจาฤก
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มีรีวี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงไลลา วงษ์พานิช
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงฉัตรญาดา ประสารศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายนนทวัฒน์ พรมนิล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายพันกร รัตนพืช
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายสุเมธ ปองโล่ห์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงมนัสชนก ซิมสวัสดิ

้ ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๙๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หมืนขันธ์

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงนำเพชร ธนูทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงวงศ์ฤทัย ประสมสิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายศุภณัฐ เกตุโสระ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงอรปรียา มุทุขัน
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายพิพัฒน์ วรรณกาล
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตากล้า วัดกุดตากล้า  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายยุทธนา หลักคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตากล้า วัดกุดตากล้า  

ยส ๔๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงวชิราพร สายแดง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดตากล้า วัดกุดตากล้า  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายสุริยะ ผิวทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตากล้า วัดกุดตากล้า  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงทิพานัน วงค์สิทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตากล้า วัดกุดตากล้า  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๐๒
เด็กชายปยวุฒิ โคตรพงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนขะยอม

วัดขะยอม (ดอนขะยอม)

 

ยส ๔๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายพงศ์ภูนาถ ชาริดา

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขะยอม

วัดขะยอม (ดอนขะยอม)

 

ยส ๔๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายพีรวัฒน์ คำนันดา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขะยอม

วัดขะยอม (ดอนขะยอม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๙ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๗๐๕
เด็กชายภัคพงศ์ สุนทราวงค์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขะยอม

วัดขะยอม (ดอนขะยอม)

 

ยส ๔๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงวรัญญา แก้วมณี

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขะยอม

วัดขะยอม (ดอนขะยอม)

 

ยส ๔๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายวิทวัส คัชรินทร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขะยอม

วัดขะยอม (ดอนขะยอม)

 

ยส ๔๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงอรนิภา ภิรภาค

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดทรายงาม  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงกฤติมา มหาสารคาม

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงจีรนันท์ มันศิลป

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายชนชิต ศรีวิสุทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายนครินทร์ พงค์พูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงปนิตา ทาระตา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายภูชนะ ประจำถิน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายศิวัช ทาระตา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายธนพร สายทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงปาริชาติ ค้าคล่อง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองสุทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายอาทิตย์ ขยันหา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายชยากร พระโรจน์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ แสงศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายธันวา บุญกำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงนฤมล ฆ้องเม็ง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ เมืองหง้า
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายจักรินทร์ นาจันทัด
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๒๖
เด็กหญิงกนกกาญจน์ จิตรมัน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงกันติชา พรมมา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายกิตติ ก้านบัว
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายคณากร สุวรไตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงจุฑาทิพ ธุระพันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงชลธิชา กลบกลิน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๓๒
เด็กหญิงณัฐชาภรณ์ สีละโคตร

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายธาวิน ยุบล
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายนพรัตน์ ธนูทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงนภาพร ออปลลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงนิชาภัทร ใจมัน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงภัทรวดี หาริกะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายวชิรวิทย์ ยืนสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายวชิระ หาญชนะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๐ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กชายอัครวิทย์ วรภูมิ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายอัครวินท์ วรภูมิ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

นนท์ศิริ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงมัณฑนา กกเปอย
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายอนันตโชค ธุระพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายไกรวรรณ สุตพรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายนันทภูมิ เหลาจำเริญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายภานุภัส สายสวาท
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๔๘

นางสาวปรัศนี นันทจักร์
๐๘/๐๖/๒๕๒๔

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๔๙

นางสาวภิณริษา ชานุชิตร
๑๑/๐๘/๒๕๓๐

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๕๐
นางสาวกาญจนา ราชณุวงศ์

๒๐/๐๙/๒๕๐๘
กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๕๑

นายครุศาสตร์ สังฆะศรี
๒๔/๐๔/๒๕๒๖

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๕๒

นายชัยพิชญ์ เเสงเพชร
๑๒/๐๖/๒๕๐๖

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๕๓

นางสาวณฐมน แก้วใสย์
๓๐/๐๑/๒๕๒๗

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๕๔

นายณัฐพงษ์ ประทุมชาติ
๒๔/๐๕/๒๕๒๖

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๕๕

นางสาวทัศนีย์ เทียงจิตร

่

๒๔/๐๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๕๖

นางสาวนิชรัตน์ สมเพาะ

๑๕/๑๑/๒๕๒๒

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๕๗

นางพานิช อินทริยวงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๐๕

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๕๘

นายวันชนะ คำทอง
๒๑/๐๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๕๙

นายวุฒิพงษ์ คำผง
๓๐/๐๙/๒๕๑๘

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๖๐
นายศราวุธ ชอบงาม

๐๒/๐๔/๒๕๒๖

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๖๑

นายสงกรานต์ เวฬุวนารักษ์
๑๔/๐๔/๒๕๓๑

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๖๒

นางสาวสาวิตรี แผ่นศิลา
๒๗/๐๘/๒๕๒๘

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๖๓

นางสาวอลิสา เผ่าเพ็ง
๒๕/๑๐/๒๕๒๔

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๖๔

นางสาวอัมพร ธรรมศิลป
๒๒/๑๐/๒๕๐๖

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๖๕

นางโชติกา หนันสีเเก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๐๗

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๖๖

นางสาวไอลดา อุ่นใจ
๑๓/๐๕/๒๕๑๐

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงกนกธร จันทร์ใต้
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายกมลเทพ สิทธิแสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๖๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิมพันธ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงกุสุมา โตไทยะ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงจันทิมา ศรีษะคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงชนกานต์ แสนใจมูล
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงชลธิชา บุญรักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงชลธิชา เข็มแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๑ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงชลิตา พลเดชา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงชัญญานุช ชุมพล
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายชินดนัย บุญมา
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายฐิติศักดิ

์

บุตรจรรยาพจน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายธนากร วงกันยา
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงนันทวัน ทานิน

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงนิตยา หัตถมา
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายบัญญพนต์ แสงผาด
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงปณิตา ธรรมรักษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงปทิตตา กลุ้มศิลป
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายปญญา เวียงนนท์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงปยะดา เทพา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงปยะพร ปจฉิมนอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายพรชัย พวงศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงพรพิมล ธรรมรักษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงพิรดา อุดมแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายพิริยะพงศ์ สุวรรณคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายภาณุพงษ์ ศรีระชาติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงภูริชญา ภูเดชกล้า
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงรวงข้าว ศรีมูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงรวิศรา กันหาวรรค
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงวนัญญา หมืนท้าว

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงวันวิสา พูลเพิม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงวาริษา แก้วคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงวาสนา ทองอุทัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงวิยดา น้อยโม่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กชายวิศรุต ไชยคิรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายศรชัย ชนะกิจ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงศิรดา พยัคสา

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงศิรินภา คิดสม

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงศุพรรณวดี พืชผักหวาน

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กหญิงสตรีรัตน์ หล้าอำพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายสันติภาพ มังมูล

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายสิทธิการย์ สีชัง

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายสิทธิโชค แผ่นศิลา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๒ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กชายสิรภัทร คัชกรณ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงสิริยากร ปทมะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงสุจิตา งามแพง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ พงษ์เกษม
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงสุนิตา สุวรรณกูฏ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงสุวนัน โทแสง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายอดิลักษณ์ หลักงาม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงอทิตยา ธรรมวัติ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายอธิวัฒน์ จามเกษม
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายอนวัช ดีคำใฮ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายอนุชา มูลลิสาร

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายอนุพัท ดีคำใฮ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายอภิชาติ นนทขันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายอภิวัฒน์ กาจกล้า
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงอภิสรา ปตถา
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงอรปรียา ใจมัน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงอริสา นระสาร
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงอารยา เยาวภาค
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายอิทธิวัฒน์ เลิศวงเดือน
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ เกล้าโนนสูง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายเจษฏา พูลผล

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายเจษฏา สามัญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงแจ่มฉาย บุญเล่ห์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายกิตติภูมิ ปดภัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงฐิตาภา คำมีแก่น
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงณัฐทนันท์ สันสี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ถาพินนา
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายณัฐพล พลแสน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงณิชมน ศิลปชัย
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายตะวัน สงครามพล
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงธัญญะพร เศษโถ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายธีรภัทร แอมผารัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายธีรภัทร โคตสีสาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงบุณยานุช มะโรงมืด
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงประภัสสร อัครบุตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๓ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๘๔๕ เด็กหญิงประภาวรินทร์
อุภัยการ

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายพงษ์พนา คำแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงพณิดา วงษ์กันยา
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายพรชัย เอ็มรัตน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงพรทิพย์ ดีคำใฮ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงพรพรรณ ไชยคำดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงพัชนีญา แซ่โช้ง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายภูวนัย สัตรูพ่าย
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายรัฐพล ศรีมะเรือง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ มูลนอก
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ลาตะกัว

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงวิชุดา ขมเล็ก

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงศรสวรรค์ กองแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงศิริญาพร เหมือดไธสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงศิรินภา อุดมแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายศิวัช เทียมทัด

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงสอนศิลป คำแถม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายสืบตระกูล ชำนาญปน
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงสุภัสสรา โสภาที
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายอธิราช สืบสุโท
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายอนัญดา ศราคณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงอริษา ไตรยมณี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายอัมรินทร์ ชาติภูธร
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายอาจพิชัย คำตัว

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงอิศราภรณ์ โรมพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีมันตะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ชูเนตร
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๗๒

นายจิรโรจน์ คำพร
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๗๓

นายธีระวัฒน์ คำบุญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายปรัชญา สาระวัน
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๗๕

นางสาวปญธนพร ถนอมบุญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๗๖

นางสาวพิสมัย อบเชย
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๗๗

นางสาวศรัณย์พร อ่อนธรรม

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๗๘

นางสาวสมปอง ชัยยะสิง

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๗๙

นางสาวสุกานต์ดา อินทร์แพง
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๔ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๘๘๐
นางสาวสุดารัตน์ พวงมาลัย

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๘๑

นางสาวสุดารัตน์ หอมวงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๘๒

นางสาวสุพัตรา ศรีสอน
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๘๓

นางสาวสุวนันท์ สมจิตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๘๔

นายสุวัชชัย กากแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๘๕

นางสาวอริสรา กันหาวรรค

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๘๖

นายเจษฏา อุ่นใจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๘๗

นางสาวแสงเดือน แนวทวิช
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๘๘

นายทนิสร ขันธ์เสน
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๘๙

นางสาวธนวรรณ ดีจันทร์ดา
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๙๐
นายประธาน ชินคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๙๑

นางสาวปยะธิดา หมุ่ยมาศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๙๒

นายรัฐพงษ์ ลีลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๙๓

นางสาวรัตนกร อยู่พุ่ม
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๙๔

นางสาวศิริรัตน์ กุลทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๙๕

นายสุขสันต์ ศรีเทพ
๒๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๙๖

นางจันทร์ฉาย ภักดีสุวรรณ
๒๑/๓/๒๕๑๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๙๗

นางละออง ทองมูล
๑๗/๒/๒๕๑๘

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กิตติพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายธนสิษฐ์ สิงห์ซอม
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงธนาภา นานอก

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๐๑
เด็กชายธีรดลน์ ศรีษะนอก

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายพรหมเมศว์ สิงสำราญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๐๓
เด็กชายภาคีระ นินศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงอารญา ไตรแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายณัชพล หมอศาสตร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายพงศกร ศรีทองจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงพรลดา เข็มมา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงพิทราภรณ์ สุภาพ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ท้าวประสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายสิทธิเดช นิลเลิศ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงสิริยากร วงศ์ชมภู
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงอัญธิชา ดาศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายธวัชชัย โสพิมพ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงภาฤดี ศักดิวงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๕ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายรังสิมันตุ์ บุญปก

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายสรวิชญ์ แจ้งแสงทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายอิศวะ ดาศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๑๘

นายยสรศักดิ

์

วิริยะสุชน ๘/๐๒/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๑๙

นางกชพร สุภารี ๒/๐๒/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๒๐
นางวัลลิยา กัลปดี

๑๔/๐๑/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๒๑

นางอนงค์ กัลปดี
๑๒/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงกัญญาภัค เวียงจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงกิตติกา พามี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงคำแก้ว ศิลาเดช
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายจิณณ์บดี เอิบอิม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงจิตราภรณ์ พิลาธร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายชนาธิป เสริมศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายฌาณชนะ คุ้มบุญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงญาณิศา ศรีมะเรือง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงพรรณระพี ทีฆะสุข

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายพิภพภัทร งามอยู่
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ศรีสร้อย
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายรังสิพล นิลแท้
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงอรอมล เพียลา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๓๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ พิลาวัน

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงกรกนก คำบึงกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายจักรรินทร์ ไกรวิเศษ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงจีรนันท์ บุญพร้อม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงจุฑามาศ บัวศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงชนากานต์ ทองทา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายชมะนันทน์ หงษาพล
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายนนทชัย เรียงสันเทียะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๔๓
เด็กหญิงปราณปริยา เพียลา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายพัทธพล คุ้มบุญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

กิงแก้ว

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงศุภลักษณ์ คุ้มบุญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงสิรามล พันธ์จำเริญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงสิริญญา สุดเฉลียว
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงสุวิดา พึงภพ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๖ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงกวินธิดา ถวนนอก

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงชญาทิพย์ ยาเณร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายณัฐภูมิ หลอมทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายทินกร บุญยิง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายธีรภัทร์ สว่างวงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายนิรุตธ์ รัตนวรรณ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงปาริฉัตร ชมจูมจัง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงพิชชาพร ทองสุทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายภควัต สมฤทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

ปาเวียง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงศศิประภา นรสาร

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงสุธิดา กลึงกลิน

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงอภิญญา มณีวงษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงอรพิมล ประสารสืบ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงอรัญญา โสดาล้วน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายรัชชานันท์ ชมจูมจัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงกนกวรรณ บัวภา
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงกิติยาพร มาตรา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงจารุวรรณ เรืองบ้านโคน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงจิรวรรณ บุญยัง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงเพชร
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายณัฐกิตต์ ทองมูล
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายณัฐพล อารนะจินดา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงณัฐริกา ศรีระบุตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แมดคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงทิพย์ติญา บุญนัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายธนาวุฒิ แสนโคตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายยุทธภูมิ เชาว์ไวพจน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายวรากรณ์ แหล่พัว

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายศุภฤกษ์ นิศารัตนชัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงสุนิสา สาระบัว
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายอนุวัฒน์ หงษ์ลอย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงเกสร แนวน้อย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงเจนจิรา แฉล้มชาติ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๗ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายเดชนรินทร์ จำปาพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงเพชรมณี แก้วทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงแพรวา เอ็มรัตน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงกฤติมา บุญยิง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงกัลยาณี วงค์งาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงธันย์ชนก บุญเล่ห์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงนริศรา พิรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายปรมินทร์ นางาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายภูริวัฒน์ ลานุสัตย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายวงศธร คำผาย
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายวงศธร บุญเล่ห์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทองนำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายสุรชัย คำภูษา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงกรกนก อินโอ้
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายกิตตินันท์ สมรักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายชนะชัย อุ่นใจ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงชนินาถ ซุ่นฮวด

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายณัชพล วงค์จันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายธนธัช พรมขัน

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงนริศรา อุ่นใจ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายประภาวิชญ์ มณีวงษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงประภาศิริ สมชาติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ทารา นิยม

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายภูวราช ทานุสิทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงรัชนีพร ไชยอุ๊ด

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงศุภิสรา จำปาบุญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงสกุลดาว สังฆะพันธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงสุดาภัทร แหวนหล่อ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงสุนันทินี ยวนใจ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงอรหทัย วงค์สุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงค์จันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายชนะชัย หมืนสอน

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายพนากรณ์ วงค์จันทร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงพรรณวษา สายสวาท

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายอิทธิพล แสงจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๘ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายเทวฤทธิ

์

รัตนะวัล
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงชนิตา สุธรรม

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดงขวาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายฐิติกร วันใสย

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดงขวาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงปาณิตา สัตรูพ่าย

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดงขวาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายนพดล นิยม

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดงขวาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงสิริกูล จันทร์หอม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดงขวาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปดถาโล

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดงขวาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๒๗
เด็กหญิงนันทิยา เยาวภาค

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดงขวาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายจิรเมธ สายสวาท

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงนพมาศ สายสวาท

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงภัทรวรรณ นิมตระกูล

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ นิมตระกูล

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงสุพรรณี บุญรักษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กชายกรวิชญ์ แก้ววิเศษ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายพุฒิพงศ์ วงษ์จันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายยศวริศ นะวะทิตย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงวรรณิสา วรรณรัตน์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงขวัญจิรา รัตนวรรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายปฎิพล พันนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๓๙
เด็กชายสุรพักต์ มันคง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิง้เขมนิจ

้

พรห์ยุห์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กชายกล้าณรงค์ โพธิอุดม

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายกันต์กวี ชนะโม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ทัศนะเกษม

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กชายนรินทร์ธร แก้วศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงธีรนันท์ กาศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงนัตตญา บุญนาค

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายอนพัทย์ วงษ์สง่า

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กชายธเนศพล วิชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทีฆะสุข

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายวิทวัฒน์ บุญประสาร

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๕๑
เด็กชายเจษฎา โพธิบุตร

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๕๒
เด็กชายกฤษดา พาหา

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายทักษิณ บุญช่วย

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายศักดิมงคล

์

วงศ์สง่า
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๙ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แดงกัน
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

นุชพันธุ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายภูวดล สุขสนิท

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงรุ่งอรุณ สร้อยมาศ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๕๙
เด็กชายสฐาพร ทองหมี

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงกิกซอ

๊

บุญเอนก
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงจณิสตา ขุนรักษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงจันทร์จิรา อัญชลีทิพย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงชนิกานต์ เวียงจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กชายณภัสธร ลานุสัตย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงณัฐชยา เฒ่ากระโทก

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๖๖
เด็กชายณัฐภูมิ วงษ์สุข

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงทิฆัมพร บุญผาง

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงบุญสิตา วงษ์งาม

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายปรวรรตน์ วงษ์จันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงพรนิภา เฉวียงหงษ์

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กชายพสุเทพ สมสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๗๒
เด็กชายพิเชษฐ์ คำงาม

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงยศวดี ถานอาดนา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๗๔
เด็กชายรพีภัทร วงษ์จันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงรุจิรดา นิยม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงรุ่งรวิน อุ่นดีมะดัน

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงอัญญาณี สัตรูพ่าย

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายอัษฎายุทธ อาจอาษา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๗๙
เด็กหญิงเนตรนภา มณีวงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายจักรพันธ์ สัตรูพ่าย

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงจินตนา จันทร์หอม

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๘๒
เด็กหญิงช่อทิพย์ วิรุณพันธ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายประพันธ์ วงษ์จันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กชายผโลทัย วงษ์จันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงพรสุดา บุญยิง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายภูริพัฒน์ ทบสมัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๘๗
เด็กหญิงละอองดาว จันทนิท

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงวนิดา พิลาลึก

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายสุรเสกข์ เตโช

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๐ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงอภิญญา พิมศร

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงเฟร์สชมพู ลานุสัตย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

เกษร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายอภิชาติ พิมศร

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายธัทรพงษ์ ราษี

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๙๕
เด็กชายสมพล วงษ์จันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายกิตติพัฒน์ ซังยืนยง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๙๗
เด็กหญิงจิดาภา แซ่ตัน

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๙๘
เด็กชายจิรวัฒน์ พิระภาค

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๔๕๙/๒๐๙๙
เด็กหญิงชนิกานต์ มีแสง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายชัยมงคล พีระภาค

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๐๑
เด็กหญิงพชรพร กะมุทา

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๐๒
เด็กชายวรปรัชญ์ สามัญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงวลักษ์สุดา เชิงหอม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงวิชิดา โพธิชัย

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๐๕
เด็กชายวิทยา พิระภาค

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายศดานันท์ โคสิงห์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กหญิงสรุตรา ทองใส

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงสุธามาศ จันทะภา

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๐๙
เด็กหญิงสุพัตรา เสือพุฒ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๑๐
เด็กหญิงเจนสุดา พิระภาค

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงเสาวนีย์ แก้วใส
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายคฑาวุธ วงศ์ใหญ่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงวรัทยา กำเกลียง

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายวันครู สมเทพ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสองชัน

้

วัดคูสองชัน

้

 

ยส ๔๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายกรกวรรษ ไชยจะรา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายนนทนันท์ ศรีวิลัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายนพพร สิงห์พันธ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงนฤมล พูนชาติ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงปาริฉัตร สุนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงพัชราภา รัตนจันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายจตุรวิตย์ ปองคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายสถาพร สาระการ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ปรือทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายกษิตินาถ ใจกว้าง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๑ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงสิรินทรา จันทร์ทิพย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ไชยว่อง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงจันทมณี แก้วใส
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายชนะชัย พรสุรินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงนนทนันท์ ก้อนคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๓๐
เด็กชายปยะ วะหะโร

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงมาติกา เพ็ญจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงสุพินญา หัวดอน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายอติกร อุลาพนม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายกฤษฎา ถาจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มณีวงค์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายกิตติธัช ผลบุญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายณัฐพงษ์ สุคำภา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายณัฐวัชต์ ชิณโท
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ บุญราช
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ หาขุนทด

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายธาดา ชนะพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงพิมลวรรณ เกษมคาย
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ มลาศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายภัคพล สายแวว
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายศุภชัย ถานะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายสุพจน์ ดำหงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายอดิศร อักษรสาร
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีเมือง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายอพิสิษฐ์ เพชร์แสง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงเอมี

่

แวน เจียน
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายไกรฤทธิ

์

สารศิริ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายกฤตเมธ แสงเพชร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายคำภู สีสุชัย
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงจิตรลดา สุคำภา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายธนพนธ์ วรรณคำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายธีระยุทธ บุญฟง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงนันทิชา รัตนวัน
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายนิธิวัฒน์ เวียงนนท์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงพรผกา วังสินธุ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๒ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๑๖๐
เด็กชายภีรวัฒน์ จตุเทน

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายรัชชานนท์ รืนจิตต์

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงสุจิตรา ถานะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๖๓
เด็กชายเพชรไพศาล เกิดศิริ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายชาญณรงค์ ด่อนสิงหะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงชินาธิป แก้วคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงดากานดา พวงพันสาย
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายทรงสิทธิ

์

คำพิมูล
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงทัศน์วรรณ์ บุ้งทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายธนชิต บุญเรืองฤทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายธนพล แกว่นกสิกรรม

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงนันทริกา ศรีษะคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายพชรพล บุญสมยา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายภาสกร ทองขาว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงมนสิชา สุคันธา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ นิลศรี
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายอัษฎิณ จันดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายกล้าณรงค์ แก่นจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงดวงใจ แก้วมี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายทนงเกียรติ จันทร์พุฒิ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กชายธนากร ผองขำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงปราณี สาธิสัตย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงรวิสรา บุญหลัง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายเอกราช ทองดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๘๔

นางสาววรรณวิภา ศรีมาลา
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายนิรุต พิมพ์ต้น
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายปริญญา อัคสิงห์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายพงศธร ปวงชาติ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายศุภกร กองกุหล่าย
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายเตวิช พิมพ์พันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงพัชรภา สมนึก

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายภูพิพัฒน์ โยธารัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายภูริณัฐ ขอสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายวุฒิชัย สีสอนดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญอาจ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๓ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายกิตติธรา สายกาลย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา สอนอาจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงจีรนันท์ แซ่เล้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายชัชพิสิฐ สิงห์เรือง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายชัชวาล ทองแสง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงชาลิดา บุญสอน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงฐิติกานต์ ถินราช

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๐๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ อุทัยชัย

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายทินภัทร ด่านขุนทด

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงปุณิกา กลุ้มศิลป

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงรุจิรา อัคสิงห์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงวัชรินทร์ ผึงผาย

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงศิริกุล ทองเขียว

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงสโรธร ปวงชาติ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายอลงกรณ์ คำมะทิศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายเขือนเพชร

่

ทบบุญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๑๑

นางจุฑารัตน์ บุญหล้า
๒๙/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๑๒

นางลาวัลย์ ปองทัพทัย
๒๗/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กชายจักรพงศ์ บัวเทพ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงจิรัชญา ขันธรรม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายณัฐนันท์ บุตรน้อย
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายปฏิพัทธ์ เรียบรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงพิชยาอร อัคบุตร
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายภีรภัทร ขันธรรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายวรเมท พรมฉายา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

สายกองคำ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายศักดิดากร

์

กาบบัวสี
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายศิริพงศ์ โศรกศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายศุภษร มีชัย
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายศุภโชค ทองเย็น
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายสมโภชน์ สายสี
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงอัญชิษฐา สาธิสัตย์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงโสภิตนภา ยุพาพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงกาญจนา ภารประเสริฐ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายกิติศักดิ

์

สายกองคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๔ / ๒๑๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๒๓๐
เด็กหญิงศศิธร หงทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงอนันตญา จันทเกษ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ โคตสีสาย
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายประนิธาร มันเขียว

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงมาลี พันพิพัฒน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงอรทัย ศาตศิลป
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายอัมรินทร์ ชืนบาล

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายเกษม นิศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงลลิตา จวบบุญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๓๙

นายรินทอง นรทีทาน
๑๙/๐๘/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๔๐
สิบเอกลภัสรดา กัลปดี

๒๘/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๔๑

นางสาวณิชาภา กลมเกลียง

้

๐๗/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๔๒

นางนริศราพร สมพอง
๐๓/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๔๓

นางสาววัชรีญาพร ธิมาชัย

๒๑/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายกนกพล พันธยัก
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงจิตรานุช นาแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายชาญชัย บรรจุแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงปรียาดา สุขเสวย
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงลีลดา มลาวัน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงวินา อินทิรัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

ศาลาแสวง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายสุวพัชร ภูมิเมือง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายอัสนีย์ อักโข
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายไกรลาศ ภูมิรินทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงคณิตา ทองแท้
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงชนัญชิดา ผ่าโผน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงณัฐกมล ต้นวังหิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงปภัสศร จอกแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงมงคล ประการแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงมนต์นภา ม่วงอร่าม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กชายวันนชัย สมสืบ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายเจริญชัย ทองแท้
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงกชนันท์ ศาลาแสวง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงกัณฑพร พวงศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายคมสันต์ ทองแท้
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๕ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปวงสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงธนพร โคตรสวัสดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงนันธิดา คำเสนา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายพีรพล หาญสัตย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายภูตะวัน ปงหมืน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงวันทนา บรรจุแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงศศิมาศ โยคสิงห์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายศุภชัย ภูกระบิล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายอนุรักษ์ ทองแท้

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงอรอุมา ปมา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายเจษฎา จอกแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๗๖

นายกนกพล มาลานวล
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๗๗

นายกิตตินันท์ ศรีเสมอ
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๗๘

นางสาวจุฑามาศ ชนะกิจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๗๙

นายชัยวัฒน์ หมอยา
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๘๐
นางสาวณัฐริกา บุญกาล

๒๙/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๘๑

นายทักษิณ ศิริบุตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๘๒

นายนคร วงศ์อนันต์
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๘๓

นายนรินธร หัวดอน

๒๘/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๘๔

นายพงศธร ประเสริฐสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๘๕

นางสาวพรทิพย์ จันทร์เมือง
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๘๖

นายพุฑฒิกร ศรีชนะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๘๗

นายพุทธศักดิดา

์

สิงห์แก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๘๘

นายยุทธนา หัวดอน
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๘๙

นายวุฒิพงษ์ สุริสุ
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๙๐
นายศรัณย์ พวงพุ่ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๙๑

นายอรงกรณ์ หล้าแหล่ง
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๙๒

นายอิสระ รัตนวัน
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๙๓

นายเทอดศักดิ

์

เกษมสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๙๔

นางสาวเพชรศิริ ใบโพธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๙๕

นายเสกสิทธิ

์

งิวลาย

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๙๖

นางสาวการะเกษ พันธ์งาม
๒๕/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๙๗

นางสาวปนัดดา ภูมิบรรเจิด
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๙๘

นางสาวปยธิดา แสงสว่าง
๐๗/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๒๙๙

นางสาวชลิตา ไชยวัน
๒๒/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๖ / ๒๑๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๓๐๐
นายปรมินทร์ หลอดคำ

๐๔/๐๔/๒๕๓๙
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๐๑
นางสาวพรพิมล ชนะกิจ

๑๔/๐๘/๒๕๓๙
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๐๒
นางสาวพรรณราย บางแค

๓๐/๐๖/๒๕๓๙
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๐๓
นางสาวยุพิน ใจหมัน

้

๒๗/๑๐/๒๕๒๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๐๔
นางสาวรำไพ เสนสี

๓๐/๑๑/๒๕๓๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๐๕
นายศักดิสิทธิ

์ ์

แววบุตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๐

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๐๖
นางสาวดวงใจ เจริญทัศน์

๒๙/๐๖/๒๕๑๘
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๐๗
นายทัศพล พลเยียม

่

๒๓/๐๔/๒๕๒๘
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๐๘
นายธนวัฒน์

อุดมบุญญานุภาพ ๐๔/๑๑/๒๕๓๐
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๐๙
นางสาวนราวรรณ ศรีจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๓๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๑๐
นายสุวิช ฝุนเงิน

๐๘/๑๑/๒๕๒๗
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๑๑

นางสาวอรอุมา โมห้างหว้า
๐๘/๐๗/๒๕๓๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๑๒

นายอิสรา พงษ์ศาสตร์

๒๓/๑๑/๒๕๓๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๑๓

นางเนติมา เหลียมดี

่

๒๕/๑๑/๒๕๒๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๑๔

นางสาวธนาวดี พิมราช

๒๙/๑๒/๒๕๒๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๑๕

นายปกรณ์ อินศร
๑๐/๐๘/๒๕๐๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงกนิษฐา อรเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงขวัญใจ ลุสุข
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญวัง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงจินตนา ชลธาร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กหญิงจินห์จุทา เสน่ห์จันทร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงจิราพัชร จันทร์ดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายจีระศักดิ

์

จูมเพชร
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายทักษิณ โฉมเฉลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงนิชดา สลางสิงห์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงปริญญา ไชยกมล
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายปยณัฐ ถาพินนา
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายผดุงพงค์ ทุมเสน
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายภูวดล จันทมาลา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายวรวุฒิ ธงชัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงวรัญญา ไชยศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายสนธยา พูนประสิทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายสิทธินันท์ สีนนท์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ธรรมวิฐาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายอนุชิต ศรีอุบล
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๗ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายกฤษฎา มูลภา
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายอภิศักดิ

์

ผงทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๓๗

นายอภิสิทธิ

์

สายคูณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๓๘

นายธีระพงศ์ แก้วหาญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ ห้องแซง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงกรทอง เสียงลำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายจิรพัฒน์ ไชยพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ รสจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงนพรัตน์ สิมมา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงนภาลัย ขวาปองใต้
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๔๕ เด็กหญิงประภาพรรณ
แสงรักษา

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงปณฑารีย์ รสจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงพิชญาวี แสงประจักร
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงสิริยากร ไชยแสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๔๙
เด็กชายเจตน์สฤษฏ์ รสจันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๕๐
เด็กชายแสงสุริยา สุวะศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายกณวรรธน์ สุวะศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายจักรราช จารุเนตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงณัฐฐิชา สาบุตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายนันทวัตร์ สุริยะวงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงพรลภัส สนองดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงยุพาวรรณ เพชรพินิจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีสุวะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายศุภเกียรติ รสจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายสุเมธ ศรีสุวะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงอาทิมา อุนาวรรณ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงอารยา อุนาวรรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กชายชนินทร์ เศิกศิริ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายดลฤทธิ

์

ศิริเติม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กชายธนากร สารมาศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายนัทธพงศ์ สีคง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายปญญา ชุมศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายภราดร อุคำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ รักสะอาด
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงศศิธร ไชยอักษร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๘ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงสาวิณี สีวะอุลัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายสิตานันท์ รสจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงสุดสะแนน แสนศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ดอกจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงโชติพร วันชัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงธนภรณ์ สินธุประวัติ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายนัฐพล สังขสูตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๗๗
เด็กหญิงสุวรรณรักษ์ วงค์ไชยา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายอานนท์ แกมเอียม

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงแสงดาว โสภาวัฒนพงศ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

มานะเสน
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงวลัยพรรณ เนตรวงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

จารุเนตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายเจษฏา คำวิลัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายเถลิงศักดิ

์

วงค์ไชยา
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๘๕
เด็กชายเนตรนรินทร์ สิมมา

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายณุภาวัฒน์ รสจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงขนิษฐา แผ่นทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายจิรพัฒน์ ศรีแจ่ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงจิราภา เข็มเพชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๙๐
เด็กหญิงณิชกานต์ หนองแคน

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงธณพร สมประสงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายธีรวัฒน์ อรเพชร
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงนัทธ์หทัย บุญสุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงปานบุหลัน รักสะอาด

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ยุติพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายพัชรพงษ์ เมืองวัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายพุทธิพงษ์ ราชชิต
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายรัตนพร ยุติพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๓๙๙
เด็กหญิงลัดดาวรรณ์ แสงประจักษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายวัชระ ราชชิต

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงศลาสินี โสตะการ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๐๒
เด็กชายเฉลิมชาติ โสภาเพียร

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กชายกัลยกร บัวงาม

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงทิฆัมพร แสงวงษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๙ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๔๐๕
เด็กชายปฏิหาร ลุสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๐๖
เด็กหญิงศิริวรรณ จันดารักษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายสุเมธ แซ่เฮ้ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๐๘
เด็กหญิงกมลทิพย์ นาโสก

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กหญิงกานดา อ่อนสุระทุม

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๑๐
เด็กชายจันทร์ศิริ อุทัยแสง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายทิวากร สารไชย
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายธณากร สร้อยแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงวนิดา ทิพย์สินธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายวิชิตพงษ์ บันทุปา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายสุภางกรณ์ พยุงวงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๑๖
เด็กหญิงเพชรรินทร์ แสงแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงสุนิสา ไชยปญญา
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงกุสุมา สุดาบุตร
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงชนกนันท์ วรโยธา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงชลธิชา สุขวี

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๒๑ เด็กหญิงทิพประภาพร
เหมวัน

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงธัญชนก ปราโมทย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงธัญวรัตม์ มณีคะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงนภัสสร สถิตชัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงนภาวรรณ ชายทวีป

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงพิชญา มูลหลวง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๒๗
เด็กหญิงพิมพ์ประภา ทองเบ้า

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายพิเชฐ แวววงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายพีรภัทร หูมแพง
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงรมิตา เสมอพิทักษ์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายรัชตะ หุ่นเทียง

่

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กชายราเมศวร์ อัสดาธร
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายศรศักดิ

์

ทาคำวงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายศักดิกรี

์

ยังสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงศิราณี วรวงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงศุภิสรา รักบุญ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงสิริกัลยา ไชยนนท์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงสุจิรา โคตรสขึง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงสุภนิดา แก้วกาหลง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๐ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๔๔๐
เด็กชายสุรเชษฐ์ สุเววงค์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายอัครพล รักสะอาด
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงอุมาภรณ์ มังจันทึก

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายเปรมปรีชา มิยะวงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงแอนบอลิน แบล็ค
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เลิศรัตน์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงกมลชนก เหล่าพร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๔๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร อินธิแสง

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายคอลลิน แบล็ค
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายจิรพนธ์ หนองแคน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงจิรัชญา รีสิงห์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ไวยะพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงประภัสสร บุญทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ บุญกลิน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายพิชเญศ ลุสุข
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงพิยาดา โคตรชมภู
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายภูวดล เพ็งพาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายวีรวัฒน์ สระบัว
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงศนันภรณ์ สายเสณี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงสุจิตรา ศิลาชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๖๐
เด็กชายสุธี หินทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงอารียา หอมชะเอม
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงกิดาการ ทุมเสน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ จารุเนตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงฐิติมา เอกพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงณิชากร เพชรมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายทัศน์พล ปนรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงทีทาดา นันทศร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายธราพงษ์ โล่ห์คำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงนพรัตน์ วิมล
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงนันทวัน แสงประจักษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงปาริชาติ กลินจันทร์

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายวรพล ลุสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงวรรัตน์ ประมูลพงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายวีรภัทร ศรีหาวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๑ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงศิริลักษ์ มุกธวัตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงอรอนงค์ ประวันเนา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายเจริญพร เสน่ห์จันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๗๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ วงค์กองคำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสายสมร วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงกรกนก แผ่นทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงชนันต์พร จันทิพย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงชลธิชา เสมผ่าน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายชลมารค บุตรจินดา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายฐิติภัค พุกเมืองกรุง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงธิดา โทบุตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงนันธิดา ศรีพรมมา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงปาวิตา ธรรมวิฐาน
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายพัทธ์ดนัย โมงขุนทด
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงยลรดี ดอกจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงวรรณสา จินาวรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๙๐
เด็กชายศิริราช ศรีพิกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายศุภมงคล ใจใส
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงศุภารัตน์ ชมน้อย
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงสุทิตา ปุนปอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายอนุวัฒน์ กิตติคุณสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงอรพิมล ชืนในจิตร

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายอัญญาชิ ทองเหลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๙๗
เด็กหญิงเพชรพลอย มาศขาว

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๙๘
เด็กชายกฤษฎากรณ์ อ้ายด้วง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายทักษกร ฉวยมะเริง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายรัชภูมิ ไตรยวงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แสนเจียม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๕๐๒
เด็กหญิงกนกอร นาถาบำรุง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงชลธิชา คำจำนงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงทิวาพร กทิสาด

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงนราภรณ์ เนตรวงศ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๕๐๖
เด็กชายประชารักษ์ คนการ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงปยะดา ศรีพิกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงพรชิตา คำเถือน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายพีระพัฒน์ บุญทวี

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๒ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงวิราพร พละเดช

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงศิวพร ทองเหลา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงอธิชา ศรีอุบล
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายอภินันท์ นะธีสี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงอรพินท์ งามขำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายอุดมศักดิ

์

รักบุญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงกฤตพร ทับทิมทอง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงกัลญา สมคะเณย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายทรงศักดิ

์

เพชรสังหาร
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงมนัสชา หันตุลา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กชายวิทวัส อินเหง้า

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายศิริพัฒน์ บับพาล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายอดิสรณ์ กานุวงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๒๓
เด็กหญิงโสภาพรรณ หันตุลา

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายจักรริน มาดล
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงบุญยานุช กานุวงค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงณัฐสุดา พูมปะหมัน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายชัยวัฒน์ แดงอาจ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงฐานิต โฉมเฉลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ลุสุข
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๓๐
เด็กชายพิเชษฐ์ ใจสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ ลุสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงรุ่งฤดี ไชยชารี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงสิริประภา พวงโพธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงสุชาวดี ใจน้อย
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงสุพัชตรา หาริคุณ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายอภิรักษ์ อักษร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงอัมพร หลักคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงกุลนันท์ ศรีวรมย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ชันชาติ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายธนบูรณ์ บุญเพิม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ วรสาร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายนราทร งามฉลวย
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงปนัดดา พลเดช

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงปรียานุช พลเดช

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๓ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงพรทิพา โจมคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายภูวดล คำทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงมติมนต์ สุมานิตย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายเปรม จารุสาร
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กชายเอกพร สู่เสน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กชายโชคนรินทร์ ไชยสัจ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายไวพจน์ ตอซอน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงกมลวัน สายจันดา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายกิตติพงษ์ สารจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ฮามวัน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงจิรภา แสงตา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงชนิดาภา ผิวชัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงณัฐชา โคตรนู
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ไวยะพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงต้นข้าว พันหลา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๖๐
เด็กชายธีรภัทร์ ชินนะแสง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายธีระเดช ผิวหอม
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายนัธชัย จงใจหาญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงปนัดดา จิตดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงปาลิตา สร้อยแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายพงษ์อนันต์ บุตรหงส์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายพลวัต จักษุมาศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายพิษณุ สายจันดา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงภิมาพร เครือดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายวรายุทธ สำราญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ สุวะรัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายสหรัฐ หงษ์หาร
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายสิงหา สายจันดา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายสิทธิชัย สอนศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงสโรชา คณาชอบ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายอดิเทพ ทองเปาะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายอนุรักษ์ ภูษี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายธาดา ทองโกฎิ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายศตวรรษ ปุริสา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๗๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ผลกอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๔ / ๒๑๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กชายเสฏฐิศักดิ

์

อาษา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายก้องฟา พันหลา
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงกนกพร บุญพุฒ
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงทักษอร ทองโกฏิ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงกนกวรรณ นันทะเคน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงกิตติภรณ์ บุญทวี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงจุฑาธิป ทางาม
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงนฤมล ทองสอาด
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงปณิดา บรรลุพร
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายปยะ มิงขวัญ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงพรศิริ สุบิน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงพิชญธิดา โครตวิชา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายพีรพัฒน์ โชติเนตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงรัชนีกร ทางาม
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงรินรดา สีมาเมือง
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงเบญญาภา พยุงวงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายนธีทร วงษ์คำหาร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ยศทา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงนุภาวรรณ ศรีหล้า
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงปนัดดา ไกยเกษ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชืนตา

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงวิภารัตน์ ทับทิม

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ รอบแคว้น

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา กาศหมุด

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๐๔
เด็กชายจิรายุ พรมจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงพัชราวดี คมกล้า

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงมลฤดี ข่าทิพย์พาที

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๐๗
เด็กชายศุภชัย ซ้อนซุย

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๐๘
เด็กชายสุรสิทธิ

์

หลาบคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กชายอุดมศักดิ

์

อุระวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงเพียงขวัญ สังขสูตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายกิตติพงษ์ หวานอารมย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงชลธิชา แสนอ้วน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีอินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายต้น นาคเขียว
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๕ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายธีระวัฒน์ สังขสูตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายปุรินทร์ คำมัน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายพลวัฒน์ จำนงค์สูนย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส คูพรรคสกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายพุทธิชัย มิงขวัญ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๒๐
เด็กชายภูสิน แสนสุข

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงรินรดา เมฆชัยภักดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงสุนิศา พ่อวงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายชัชวาล เวฬุวะนาธร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายภูธเนษ คมกล้า
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายรุ่งฤทธิ

์

จารุจิตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงธันธิวา ทศรักษา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ กุลบุตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงนันทิยา ประทุมทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงแพรวา ทาระขจัด
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงจุฑามาศ คำคูณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายณัฐพล นาคกุล
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงทัศนวรรณ พละสาร
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงพรภวิษย์ เกษร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงภรทิพย์ ดีแสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายวงศกร เอมแย้ม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายศักดาเทพ แสงขันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงอาภัสรา ทาระขจัด
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายกิตติพงษ์ มีศิริ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ คราวกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๔๐
เด็กชายยุคลเดช อุ่นศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายรัตนเพชร ภูมินา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายสมพง บัวเทพ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายอิสราธิป ชารัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงวิณีพร คมสันต์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงขวัญจิรา ทัศสุวรรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

แก้วทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายพิทักษ์ชัย มูลบุตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายเจตริน พุฒลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายกนต์ธร ทาทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๖ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๖๕๐
เด็กหญิงปริศนา หริวงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายพิชชากร มันคง

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายภูวเนตร พงศ์เจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ บทศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายอาทิตย์ เพ็ชรประไพ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๕๕
เด็กหญิงกนกกาญจน์ แก้วดวงดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายธีรภัทร มนูบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายยงยุทธ บรรลุพร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายวัชรากร คงเคน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายอนุชิต พลบุบผา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงกษมา หนองหงอก

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๖๑
เด็กหญิงกิติญาภรณ์ คมกล้า

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายธนภัทร ศิริโสม
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายพัทธดลย์ สร้างโชค
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายภาคิน ศิริโสม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงมยุรี มุละสีวะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายราชพฤกษ์ อรมาศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงสุภาพร ทีคันโท
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงดวงดาว สร้อยแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายธีรภัทร ภูบัวเพชร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๗๐
เด็กหญิงนิราวัลย์ ในจิตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายภูริชญ์ ยังยืน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีสุโพธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายอนุชา เจริญชัย
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายชัยวัฒน์ กาลจักร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายนิติพล นาคนิยม
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายพรมมินทร์ บุญมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ดวงพล
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงรัตติกรณ์ สายสุวรรณ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์เรือง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กชายเจษฏาภรณ์ สายศร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงเอวิตรา พรหมดวงดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

แสนสำราญ  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๘๒

นายยงยุทธ ห้องแซง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๘๓

นายประวัติ กัสโป
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๘๔

นายทองพูน หล้าพิมพ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๗ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๖๘๕

นายแสวง นามกาสี
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๘๖

นายเพียรศักดิ

์

ช่อนกลิน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๘๗

นางมวญบุรี ห้องแซง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๘๘

นายเมฆ ดาบเนตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๘๙

นายวิสิทธิ

์

สุทธ์ธาวาส
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๙๐
นายสุพจน์ จันทร์ชัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๙๑

นางคำตา จันทร์เพ็ง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๙๒

นายสีม่าย เพรชไพร
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๙๓

นางสาวกองศรี เมืองพิล
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๙๔

นางพิสมัย ศรีสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๙๕

นายธวัชชัย จุลวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๙๖

นายสุทธิศักดิ

์

สมประสงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๙๗

นางสำราญ เจริญตา
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๙๘

นางบำเพ็ญ จุลวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายดารากร แสงวงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายนิตินัย บิตะพันธุ

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๐๑
เด็กชายวีรภัทร ห้องแซง

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๐๒
เด็กชายเมธิส วงค์เมืองแก่น

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทับเนินทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๐๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปญญาวิชัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๐๕
เด็กชายธีรภัทร เจริญตา

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๐๖
เด็กหญิงบุษกร ห้องแซง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา คำสีทา

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๐๘
เด็กชายพีระพัฒน์ โคตรสมบัติ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงวรัญญา สุนโทรัมย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๑๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ จันทร

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายทวีชัย แก้วหาญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๑๒
เด็กหญิงมัทธราวัลย์ แสนสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงศุภิสรา ไชยเขียน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงญาราภรณ์ สารีโท
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ชาญสอน
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายณัฏฐพล พงศ์โชติสกุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายณัฐพล ศรีมุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายทีปกร โพธิสิทธิ

์ ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายธีรยุทธิ

์

ชมสาร
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๘ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๗๒๐
เด็กหญิงนัสชนก สมประสงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายนัสนที สายแวว
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายปริภัทร จันทร์เพ็ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายพงศ์พล จันทร์ดมกลิน

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงพัชราภา ห้องแซง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ คุณสุทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายพีรัชชัย เจริญตา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงภูสุดา พุฒจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายลักษณวศิน จิณาวรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายวีรวัฒน์ จำเนียร
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ผงทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงสุติมา วรรณทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงสุริสา จันทร์เพ็ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงอโนรัตน์ วิลัยกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงเขมิกา พุฒจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายคมชาญ แก้วเขียว
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงจรรยพร พิมพาพันธ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายปรัชญา หงษ์เวียงจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กชายกนกพล แสงวงศ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ เกิงภูเขียว

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๔๐
เด็กชายฐิติพันธ์ แก้วหาญ

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

บัวสิม
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายทองพิทักษ์ ไชยโคตร
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายธนรัตน์ พรทิพย์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงนงลักษณ์ พินิจดำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงปนัดดา ห้องแซง
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ไชยสิทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายพิตตินันท์ ห้องแซง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงพิมพ์พร โม้คำ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงภัททิยา แสนทำพล
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กชายยศวริส เพชรไพร

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงวรินทร์ดา ในจิตร
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายวรเทพ มาลาย
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายศิริพงศ์ กุลชิน
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายกิติศักดิ

์

ศรีมุก
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๙ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายศิรภัทร เพชรไพร
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายอิสรภาพ มุทาพร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายเตชินท์ จันทร์รักษา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายปวิช ลาพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายพรศักดิ

์

จารุเนตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๖๐
เด็กชายวชิระ ละคร

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายสรายุทธ ห้องแซง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงอุทัยเทวี พินิจดำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายจิรายุทธ เชาวะรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายธันวา โพธิขาว

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายพงศธร ทองขาว
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ สาโทรัตน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายภาสกร แสงวงค์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายมานพ แก้วหาญ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงรุ่งรวี นันทวัตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๗๐
เด็กหญิงวรัชยา แสงวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงวันศิริ แสงมนตรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงสรีย์รัตน์ กระสังข์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงสุจิตรา ไชยสัจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงเนตรกมล แสงวงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายณัฐพันธ์ แสงสว่าง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงปนัดดา ละคร
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายภัทราวุธ พลแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายอภิรักษ์ สุดกัณหา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายชณัญชัย แก้วสุวรรณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๘๐
เด็กชายฐิติกร คุณสุทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงติยาภรณ์ ช้อนทอง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงปราณปยา หน่อคำผุย
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายพงศธร โคตรศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายพิชชากร ทองอินทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงภวรรณา ศรีมุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๘๖
เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์ เครืองทองใหญ่

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายวรวิช แย้มสรวล
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มุกธวัตร
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายกษิดิเดช

์

พลแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๐ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๗๙๐
เด็กชายณัฐพล สีบุตรสี

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายนัทธพล สุภะพินิ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ยาสาภา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กชายวิชญ์พล ลอยละยับ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายสิทธิผล ไลไธสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงเมขลา เกตุรักษา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายนพรุจ อุณาวรรณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายวงตะวัน สิงห์ทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายวรากร คำทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายสธนพงษ์ สีมาเมือง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงสุดธิทรา แสงวงค์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๐๑
เด็กหญิงจิณณพัติ บุญสิงห์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๐๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงวงค์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๐๓
เด็กชายชัชวาลย์ แซวประโคน

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ทับแสง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงพริมริสา ทิวะพล

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงฟาใหม่ อุ่นหลวง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๐๗
เด็กชายวีรพัฒน์ ทองสม

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กชายสรธร บัวจูม

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๐๙
เด็กชายสหัสริน ชัยนคร

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๑๐
เด็กชายเปรมศักดิ

์

กาหลิบ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายกษมวัต บุญสิงห์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงจิตติวรรณ สายรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายธนธนากร พันธ์ปลาโด
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงภานุชนาถ ผลทับทิม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงรัชดาพร บุดสาวิเศษ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงลัคนา บุญธิมา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายสงกรานต์ สุวรรณไตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงสิราวรรณ จันทร์ดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๑๙
เด็กหญิงสุดประเสริฐ แสงวงค์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กหญิงอทิตยา ชามะลิ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายจักรรินทร์ กุมารสิทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายธีรพัฒน์ คีรีตระกูล
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายนิทิศ อุคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงปณิสา หงษ์คำจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๑ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงลัดดา ฤทธิไธสง

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายกฤติเดช บุญทันเอกธนัช
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายธีรภัตร โสภาพรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกสาน วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๒๘

นายชิติสรรค์ ผาเวช
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายณรงค์ชัย วุฒิพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๓๐
เด็กชายปฏิพล แก้วหาญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงพรกมล ศรีดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงภัทรภร ห้องแซง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงสุดาวรรณ นันทานี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายโกศล ผาเวช
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายกฤษฎา ผาเวช
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วหาญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงสุนันทา ดอกสิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงสุมิตา ห้องแซง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงปาริชาติ เมืองพิล
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๔๐
เด็กชายพงศ์พิสุทธ์ สอนการ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายภูวนัย เศิกศิริ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงรริวรรณ แสงสุธา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงศรัญญา แสงวงศ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กชายเจษฎา ปตะพันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายแสงสว่าง ภูจอมขำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงชมพูนุช กุมารสิทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงดวงตา อินทะนิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กชายพงศธร คุณโพธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ สายศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๕๐
เด็กชายอโนชา บุญซาว

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงชลธิชา ธรรมพันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายต่อสกุล ห้องแซง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายนพวิชญ์ ไชยสุริยงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงปวาริศา ผดุงเวียง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กชายพงศธร ทองรอด
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กชายภูบดินทร์ กุดโอภาส
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายภูริภัทร โพธิวัน

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงมณฐิกา พลรักษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงศศิธร ห้องแซง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๒ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๘๖๐
เด็กชายศุภโชติ สีนำเงิน

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายเขตตะวัน จันบุตะราช
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงเพชรชรา ห้องแซง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายกิตติพงศ์ ไชยนนท์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ถินคำเชิด

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กชายนรวิชญ์ ธรรมพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กชายนัดทวา หาริคุณ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงนันทิชา ละคร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงนุสรา เจริญตา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายปองภพ ศรีรักษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กชายรัฐภูมิ หนองแคน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงสุชีรา จันทร์สว่าง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงสุรัสวดี รักษาสัตย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายชัยชนะ ภาวะชัย
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายณพฤทธิ

์

เมืองพิล
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงดวงกมล บุญทวี
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายทนงชัย ห้องแซง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายธนภูมิ สุมลฑา
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายธนากร จุลวรรณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงนิภาพร บำรุงคำพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงปรียาภา สามัญทิพย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายพันธ์ยศ พิมพ์รัตนโชติ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กุคำใส
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงลิระดา แสงวงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงวทันยา ชืนตา

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายวรวิทย์ วุฒิกาญจน์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงศศิประภา แข็งขัน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงสุภัสสรา ไชยะแสง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

กุมารสิทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๘๙

นางสาวอรัชพร สมประสงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายเจษฎา แก้วหาญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายกิตติกวิน อาจวิชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงกิตติพร คุณสุทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงวารี ลันทมทอง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงจันทิมา ไชยสัจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๓ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงจิราพัชร ธรรมฤทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายณัฐพล ห้องแซง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายทีปกร ดวงคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงธัญญภรณ์ ใจใส
๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ไชยชาติ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงประภัสสร อินธิบุตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กชายพงศกร หวังดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงภรทิพย์ กลางหล้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๐๓
เด็กหญิงรริณ พุฒจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กชายสุรเดช ช่วงโชติ

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายเทวินทร์ บุญยบุตร

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๐๖
เด็กชายกิตติพัทธ์ สุภาจันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๐๗
เด็กชายชาติดนัย ชาปะวัง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงธนพร งิวลาย

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กชายประทีป พุฒจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๑๐
เด็กชายพงศกร นามคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายพงศธร สิงห์ลอ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงพัชริดา สมประสงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ศรีแพง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงรัตน์ชนก โทนใหญ่
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายวิสันต์ ดีล้วน
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงอริสรา กุมารสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายเกรียงไกร มูลไชย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายโก้ ผงทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายกิติพันธ์ จันดมกลิน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงจิดาวดี คนตรง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงณัฐณิชา โคตรวัตร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงณัทกร เพียรจิต

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงธนภรณ์ นำเงิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายธนาคม จันทร์ชัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงปยพร เรืองสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายพงษ์สันต์ แสงฉวี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายพรมพยัคฆ์ เพชรจิตต์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายเดชฤทธิ

์

เงาทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๒๙
เด็กชายกำแพงเพชร ดวงดาว

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๔ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๙๓๐
เด็กชายกิตติ แก้วเอียม

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายกิตติพน นันทสิทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงกุลปริยา ธรรมฤทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายธนารัตน์ สุดใจรักษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงพัชรา พุฒจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายภารดร กาวไธสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงภูริชญา นัยจิตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายวิกรานต์ พุทธจันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

สุดาบุตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงสุกัญญา อัศวภูมิ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กหญิงสุธิตา แก้วหาญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงหฤทัย คำโพธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายอภิวุฒิ ดีล้วน
๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงอรพิน ไชยชาติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงกัลยาณี ศรีรักษา
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงณัฐพร ทองบ้านทุ่ม
๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายธนากร สุดใจรักษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ ไชยชาติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงสุจิตรา บัวทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายอัครพนธ์ วงค์มณี
๒๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงจิราวรรณ บูระกิจ

๓๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายณัฐพล ศรีแพง
๒๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กชายทักษิณ เศษสุวรรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ พุฒจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายพิตรพิบูล พุฒจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายศุภชัย มุละสิวะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงสมัชญา จำเนียร
๐๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายอนุชิต กุมารสิทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายอภิวิชญ์ ห้องแซง
๒๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงอาริสา ประสานทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กชายจิรพัฒน์ นวนใจ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายชนกภัทร์ กุมารสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงชมพูนุท คนไว
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงญวิภา ชมภูพืน

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายนครินทร์ ศิลายศ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๕ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงนฤมล นนชาลี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงนิศาชล คนไว
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงปฐมพร เกตขจร
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงรมิตา หอมสมบัติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงรัตนา สารขันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๗๐
เด็กชายวัฒนา ธรรมโม

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายวุฒิชัย ห่อไธสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายอธิวัฒน์ ชืนใจ

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายอภิชาติ หนูอ้น
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงอภิสรา สมสนิท
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงอัยรญาพร เนตรสูงเนิน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายเดชาวัต หาปน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงเหมือนฝน ทองแท่ง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายจิรพัส คำพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายชินดนัย แดงอาจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๘๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ รสจันทร์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายศุภกฤต อันสีเมือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงสุภาวดี ป้งตาเณร
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายหนึงบัณฑิต

่

พุทโสม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงกนกพร อ่อนแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายปรัชญา อุไรลำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงฐิติพร อรอินทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงกันย์สุดา สุดเพียร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายชนภัทร สมบัติศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายฐิติพงษ์ พันธเดช
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กชายธีระวัฒน์ แผ่นทอง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กชายพงศกร คุณสุทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงพุทธรัตน์ ศุภกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายสิรภพ รักษาพงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงสุนันญา แสงประจักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กชายอชิตพล ผาเวช
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองวิสุทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงจันทราภา ผาเวช
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงญาณกร คำโยธา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงวิจิตรา ไชยเชษฐ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๖ / ๒๑๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงสุนิสา ประทุมวัน

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายอดิเทพ สมชาติ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญบรรลุ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงณิชกานต์ สาระชัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงบังอร ผิวผ่อง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงมนัสวรรณ เจริญตา

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายราชัน เรืองคำใฮ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงศิริกานต์ สมหวัง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงกนกวรรณ จิตเสนาะ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายคุณากร ชมภูเทพ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงจิณห์นิภา ศรีพอ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๑๑
เด็กชายธนเดช ผักกูฏ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กชายพีรเดช มูลบุตร

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กหญิงวิชญาภรณ์ พาตา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กชายพีระวัฒน์ ภูวงศ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๑๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ มะลิซ้อน

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กชายกิตติธร มูลชัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กชายจักรี อุคำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กชายณรินทร ทองแท่ง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๑๙
เด็กชายณัฐิวุฒิ โพธิพนา

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายณัธพล ผุดผ่อง

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ บริพันธ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กหญิงพวงชมพู พุฒทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๒๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ผงทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๒๔
เด็กหญิงวรรณภา ลีลา

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงวรรณวิษา อาโยวงษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายวรเพชร หัสถะลา

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๒๗
เด็กชายวีระชัย ทองโกษฐ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๒๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ อยู่หมัน

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๒๙
เด็กชายอดิเทพ เจริญวงศ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายเดชาวัตร วรพุท

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๓๑
เด็กชายเรวัต นัยปราโมทย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กชายจตุรงค์ สิทธิหา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กหญิงนนท์ธิชา เอกะทัน

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กหญิงศศิวัลย์ สืบจันทา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๗ / ๒๑๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๐๓๕
เด็กชายสิรภพ บุญลาม

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๓๖
เด็กหญิงสุพัฒตรา เอกะทัน

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กชายภูนิพัฒ สารแหวน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๓๘
เด็กหญิงยุพารัตน์ ศรีทองสุข

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๓๐๓๙
เด็กหญิงนาตาลี สมประสงค์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคคี  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงภัทรธิดา นะธิศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคคี  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กชายสิทธิโชค ประกอบสุข

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคคี  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๔๒
เด็กหญิงกุลธิดา อ่อนมิง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๔๓
เด็กหญิงจิดาภา กาฬเนตร

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๔๔
เด็กหญิงชุติมา ชุไชย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กหญิงฐิตาภา เตยหอม

๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๔๖
เด็กหญิงดารินทร์ สีหามาตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กชายธาวิน จำปางาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๔๘
เด็กชายธีรภัทร โสพรมมา

๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงปนัดดา สมทรัพย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายปรเมศวร์ สุชะนะชา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๕๑
เด็กหญิงปญทิตา สายวร

๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กหญิงฝนทอง บุญจิต

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กชายพงศกร ดีดวงพันธ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๕๔
เด็กชายศักดิศิริ

์

สีนอก
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๕๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ มีมานะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กหญิงสุกัญญา แสงวงษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ขันติกุล

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๕๘
เด็กชายโอฬาร จันทรอด

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๕๙
เด็กหญิงกนกพร ทากุ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายกวีพัชร์ นิยันตัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กหญิงจันจิรา นะสุพันธ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๖๒
เด็กหญิงจารุวรรณ ช่วยมิตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กชายจิรายุ โมระดา

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กชายชนาธิป แสงวงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กชายชลันธร ไพรสาลี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๖๖
เด็กชายชัชนันท์ เชือทอง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๖๗
เด็กหญิงทวีติยา ชัยดำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กหญิงทับทิม ผิวเหลือง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กชายนครินทร์ หวังผล

๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๘ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายนพกร ศรัทธาพันธ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กชายบุญยฤทธิ

์

สมทรัพย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงปญญาภรณ์ ภูถมเมฆ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงพนิดา จาริพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๗๔
เด็กหญิงพรฟา แสงสุกวาว

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๗๕
เด็กชายพลเชษฐ์ ดีดวงพันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กชายรัฐภูมิ สร้อยแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๗๗
เด็กชายรัฐภูมิ โจมคำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กชายศิริชัย สุดาพรม

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กหญิงสรัลพร บุญเนตร

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงสุพิชชา สมฤทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๘๑
เด็กชายสุรชัย มีนิสสัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กชายสุวัฒน์ โจมคำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๘๓ เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์
จิตตะการ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กชายธีนภัทร หินอ่อน

๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงพรวิภา สมเผ่า

๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงพาขวัญ ทองดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงวิกฤษตา เชิดชู

๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายวุฒิชัย ลือหาร

๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๘๙
เด็กชายอภิวัฒน์ วันทาพรม

๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายกิติศักดิ

์

เนตรวงศ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ครองบุญ

๓๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๙๒
นายทศพร กองทองนอก

๐๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กชายปกรชัย ชมภูพาส

๐๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กชายอรรถพล เชือทอง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กชายเอกชัย จันทมาตร

๒๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายไพรอนันต์ ดีดวงพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๙๗
เด็กชายคลังสิน แก้วหาญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๙๘
เด็กหญิงณัฐธิดา เชือทอง

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กหญิงทักษิณา หมายมัน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กชายธนดล สายหอม

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๐๑
เด็กชายธนภัทร บุตรการ

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ บุญเนตร

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กชายธีรภัทร พรหมทิพย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงปภาดา แสงชาติ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๙ / ๒๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กหญิงปาริชาด สุดาพรม

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๐๖
เด็กหญิงพนัชดา ไชยดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กชายรพีภักร ครองบุญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๐๘
เด็กหญิงวันวิษา ไวยะพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๐๙
เด็กหญิงวิญาดา สาโรจน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๑๐
เด็กหญิงศศิมา เมืองแพน

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายศุภสัณห์ วิลัยกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงศุภาวรรณ ดีดวงพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงสุชานันท์ สมทรัพย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญเนตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงอภิญญา ผ่านเมือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงกันยรัตน์ หวังผล
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๑๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา ผิวชัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงจงรัก อุณาวงค์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงจันทิมา บุญเนตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๒๐
เด็กชายจิณณวัตร อุทพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงชนิดาภา มหิสยา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายทินภัทร บุญเนตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงนคนันทินี ศาสตราชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงปฐมพร อุทพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กชายพิพัฒน์ แสนเสนาะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงวราลักษณ์ ผิวทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายสาคริณทร์ นะสุพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงสิริกัญญา ดีดวงพันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๓๐
เด็กชายอนุรักษ์ ผิวทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๓๑
เด็กหญิงอัจฉรารัตน์ สาขะสิงห์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงอุไรวรรณ ผิวเหลือง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงเมธาพร โจมคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายกฤตพจน์ สุวะรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กชายชาตรี ขันทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงทิฆัมพร หมายมัน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงนราวดี ชิตวงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายนันทกรณ์ แก้วภู

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงวีระนุช รัตนศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๐ / ๒๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กชายสิทธิพล สมทรัพย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงอรทัย ยิงไม้ชม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงกนิษฐา เชียลีพรหม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงณัฐชยา อุ่นตา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงปาริตา กุมารสิทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงพัชราภา พันธ์เลิศ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายภาณุ อ่อนแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงรินรดา จันทะมาตย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายอภินันท์ อัศวภูมิ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงเจนจิรา กระต่ายทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงกนกอร ปองแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงจุติพร กำลังดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์ภาค
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงวิมลรัตน์ พูนมาก
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงอนุสรา เพียงจันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๕๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สืบสำราญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายจักกริช สะอาดเอียม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายชาคริต ห้องแซง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงณัฐชา บรรลือ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายดนุเดช เนตรวงค์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กชายดลฤทธิ

์

จันทร์แสง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายทักษ์ดนัย สวัสดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายธนกร พิมพ์ภาค
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายธนโชติ แก้วโมลี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายธวัทชัย มีชัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงธิวาภร ชอบบุญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายธีรภัทร บรรลือ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงนิติพร พรมโสภา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายนิธิพงศ์ กุมารสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงนุสรา เมืองพิล
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กชายปรัชญาชัย ยาตรา

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงปอรวรรณ จันทร์แสง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงปาลิตา ศักดิสิทธิ

์ ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายพงศ์ภัค ทับแสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงพัชรา พารุสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๑ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กชายภัทรดนัย ดอกบัว
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายภัทรพล บุญมี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายภูวดิน จำปาน้อย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ เกตศิริ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายวรพล แก้วคูณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กหญิงวรินทร ปนทะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายวรุณพัฒน์ จันทะแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กชายวัชรศักดิ

์

ปองแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงวิชญาพร สวาทดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงวิลาสินี ไชยอุตร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

ทรการ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงศิรารัตน์ ดอกบัว
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงสมวิพร เปยมัน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายสรสิช ดอกบัว
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายสิทธิชัย ศักดิศรี

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กหญิงสุณิษา วงเวียน

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายสุริยะ แสงศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายอภิวัฒ ขาวอุบล
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายอลงกรณ์ ดอกบัว
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายอัครวินท์ อ่อนแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๙๕ เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์
แซนพิมาย

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงอาภรณ์ ดอกบัว
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายเจษฎาวุฒิ ภู่ทับทิม
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายเดวิด แก้วหาญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายโชคศิริ ปองแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายโชคอนันต์ แสงศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงไปรยา ดอกบัว

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๐๒
เด็กชายกรภัทร์ ห้องแซง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กชายกิตติพศ ดอกบัว

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กหญิงคีวภัทร นนทภา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กชายจักริน อ่อนแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๐๖
เด็กหญิงจันทิมา ทองแพง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๐๗
เด็กหญิงชุลีพร กาลจักร

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กหญิงญาดา ชวนนอก

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กชายธนดล กุมารสิทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๒ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๒๑๐
เด็กชายธนพล หินผา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายธนากร หาพิมพ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายธีระพงษ์ ดอกบัว
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายนครินทร์ จันทร์น้อย
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงนริศรา พันโนราช
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายนิธิวัฒน์ ไพรโสภา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงพรรณพัชร ทับแสง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงพุธธิดา พิมภาค
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงรวิสรา สุวรรณเพชร
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กชายวรรณฉัตร นำหวาน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงวรรณวิสา แก้วหาญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงศิรประภา เพชรไพร
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายสิทธิพล ปองแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงสุภัชญา วงค์เพ็ญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายสุรัตน์ ทองปญญา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงสุรัตน์ดา ศรีมันตะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กชายเกียรติภูมิ บุตรคาร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงเรืองรัชดา กุมารสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงกรรณ์นิกา ทับแสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงคณิตา แก้วโมลี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๓๐
เด็กชายธนธร เสาะแสวง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กชายธีรวงค์ หังโส
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงนุชรีย์ ดอกบัว
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายบัณฑิต สะอาดเอียม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงบัณฑิตา คุณาเลา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายวัจน์กร สายแสงจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กชายวัชรากรณ์ ศรีจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แก้วหาญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กชายศิรวิทย์ สารตะคบ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงสุมัทตา วรพุฒ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กชายเพ็ญเพชร บรรลือ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ สรภูมิ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสว่าง วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ พารุสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสว่าง วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงวาสิตา พรไสย
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสว่าง วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีวงยาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสว่าง วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๓ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายพงศธร นามโบราณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสว่าง วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงศุภิสรา ชาลาด
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสว่าง วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงสุจิตรา บำรุงเอือ

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสว่าง วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายคมสัน ทองสมุทร
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงจริยาพร จิกจักร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๕๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ พันธุ์เพียร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ทับแสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ พูลเพิม

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ดวงเคน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมสูตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กชายดนุสรณ์ ทับแสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงตติญา ไตรเวชพงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ กุมารสิทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายธนารักษ์ ปญญาดิษฐ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงธิดาพร มลศิลป
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สังดนตรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายธีรพงศ์ กาลจักร
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงนิรนุช วรสาร
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงนำฝน กุมารสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงปลายฟา เชียลีพรหม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงพรประภา บรรเทิง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงพิมลแข ทับแสง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงภัชรี คุณาเลา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายภัทรพล ศีลธรรม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายภัทรพล ไชยนนท์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงมะลิวัลย์ บุเงิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงสุภวรรณ บุญเรือง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายอนุสรณ์ ทองน้อย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงอัจฉรา สร้อยมาศ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายอานนท์ หงษ์คำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายเจนวุฒิ ยศเครือ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายเจษฎา ดวงเคน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายเจษฎา สุทธปญญา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กชายเจษฎา แสงคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กชายเดชาวัต มีสกุล
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๔ / ๒๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๒๘๐
เด็กชายโพเวียง ดอกบัว

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายจักรวาล มุละสิวะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงณัฐภัทร ด่านจับกุม
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายธิติธรรม สุกเข็ม
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงนิรัตตินันท์ ปคุณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายนิวัติ ทุมทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กชายประกาศิต วิรุณพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงประภาพร แสงสว่าง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๘๘

นายพิพัฒน์ แปนกอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายพีรนันท์ อุ่นคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ วรสาร

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กชายพีระพัฒน์ ดวงภาค
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายภูวไนย ดอกบัว

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงรดามณี แสงฉวี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มะลิดาษ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ แย้มประดิษฐ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงวิริยาภรณ์ สุจริต
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายศักดิพัฒน์ กำลังดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายหัสนัยน์ อุทสาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายอรรถพล อินทะจักร
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงเพชรา ยุทธรรม

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๐๑
เด็กชายแสนเพชร เพ็งแจ่ม

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กหญิงกัณฐิกา ทับแสง

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๐๓
เด็กชายกิตติพงศ์ มณีกัญย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๐๔
เด็กหญิงจิตราพร ปองแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงญาณพันธุ์ วิเชียรรัตน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กหญิงณัฐวิภา ทับแสง

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๐๗
เด็กหญิงตรีรณัฐ ลันละนา

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๐๘
เด็กชายธีรวัฒน์ กุมารสิทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๐๙
เด็กชายประสิทธิ

์

สืบท้าว
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กชายพงศ์ทอง แสวงผล

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ชายทวีป
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงภัคจิรา อุสาพรหม

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงมานิตา มาสขาว
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงสุภัสสรา มลศิลป
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๕ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายอนันตชัย ศิลธรรม
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงอรุณี จันทร์แสง
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงเครือวัลย์ เทพช่วย
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายสราวุต สามารถ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๑๙

นายธีระพงศ์ เวฬุวนารักษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๒๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ จันทะโสม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายจิตติ เสนสอน
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายจีรวัฒน์ บุญนันท์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองทิพย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงณิชนันทน์ แสนคุ้ม
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายทินกร ผิวทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายธนธรณ์ ธรรมจักร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงพลอยพัชร บุทธิจักร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงพิชญา ช่วยตา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายวทัญู ผิวทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๓๐
เด็กหญิงวรรณพร สุริวงค์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายสิทธิพล ผิวทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายสุรพล ผดาเวช
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กชายเกียรติภูมิ โสภาวัน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายกิตตินันท์ กุลแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงศศิธร พรทิพย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงศิริพร ศรีสรรณ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงเณริศรา ผดาเวช
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงนัฐธิดา อินทร์จำปา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๓๙
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ ดีดวงพันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๔๐
เด็กชายวีรชน ศรีภูธร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงกนกรัตน์ ราชวงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงกฤติยาณี เย็นใส
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายกฤษเพชร เสนสอน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงกัญยารัตน์ ภูมิแสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายกิตติกร กมลพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงจิตรลดา มูลมิล
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงณัฐนรี สิงห์สุขุม
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายณัฐวัตน์ กันหาฤกษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายดนุสรณ์ ขานแสน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๖ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๓๕๐
เด็กชายทศพล โสภาวรรณ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายธนกร หวังผล
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงนันทวัน ผิวทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงผกามาศ สารจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ไชยบัวรินทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงพิญาดา วิรุณระพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงภัทรา ฉายาภักดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ เสนสอน
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงวิมลสิริ สวัสดิวอน

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กหญิงศิริกาญ กุลสุรักษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุตรสาร

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กหญิงสมฤดี สายเสมา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศิลาวงศ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ดีดวงพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เจริญพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แสนศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายอภิชาติ ผิวทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงอรอนงค์ ต่อซอน
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงอัฐนิสา บุตรนาพา
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายอาทิตย์ ศรีภูธร
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๗๐
เด็กหญิงเจนจิรา ธรรมปต

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงโม อุราญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กชายกมลภพ ไชยบัวรินทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายกิตติพร นันทศร
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ธรรมปต
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงชลธิชา มะลิสาร
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายชัยภัทร ศักขิณาดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงชาลิสา ไอยรา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงณัฐธินีย์ มะลีรัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายณัฐพล สร้อยคำหลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กชายธนพล ผิวทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กชายธนวัฒน์ ธรรมรัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กชายธีรพัฒน์ วังคะฮาต
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

อุ่นศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กชายนัฐวุฒิ ยืนยง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๗ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายมนพัทธ์ แก้วการไร่
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายสุริยา จักษุมา
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กชายอนุชิต ทองหลอด
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงกัลยา ทาตะไชย
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายจิรายุ แสงจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๙๐
เด็กชายจุลภพ ประสานทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายธนวัต เสนสอน

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายธีระพงษ์ สีลาวงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงนุรณี พิมพ์โพธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายพลวัฒน์ ผิวทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทานะขันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ผิวทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงพิทยา อุณาวงค์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายพิทวัช พันทะศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงรัชนีกร อุทพันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงลาวัณย์ เดชดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๐๑
เด็กชายวรรธนะ โยทกาลี

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กหญิงวริศรา ทุมมา

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กหญิงสุกัญญา วงศ์พันธ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา วิชานนท์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๐๕
เด็กหญิงสุกัลยา พลดงนอก

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๐๖
เด็กชายอริยวัฒน์ กุระจินดา

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา กลินหอม

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๐๘
นางสาวกมลรัตน์ ศักขิณาดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๐๙
เด็กหญิงกุลธิวา สร้อยคำหลา

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๑๐
นายฐิติวัฒน์ บุญช่วยชู

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๑๑
นางสาวธัญญาลักษณ์

แสนศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๑๒

นางสาวธิดารัตน์ แสนสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๑๓

นายนนทวัตร์ โพธาราม
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๑๔

นางสาวนุสรา สายจันดา
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๑๕

นางสาวปรัศนีย์ รัตนศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๑๖

นางสาวปวิตรา วรรณพงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๑๗

นายพงศกร อุณวงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๑๘

นางสาวพรภิมล ปาวะพรม
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๑๙

นายพายุ ตาเทพ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๘ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๔๒๐
นางสาวรัตนา กิงมาลา

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๒๑

นางสาวละอองดาว เหลากลม
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๒๒

นางสาววรัชยา ซอนพา
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๒๓
นางสาววิพัสตราภรณ์

อุปพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงศิริอริษา พลหินกอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๒๕

นางสาวศุภดา เสียงเย็น
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๒๖

นางสาวสุปรียา เวชกามา
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๒๗

นางสาวอาริญา รักษาสัตย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๒๘

นายเจษฎา วังอาจ
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๒๙

นายเดชาวัต ทาตะไชย
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๓๐
นางสาวเสาวลักษณ์ สีลาวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๓๑

นายธราวุธ ดีชุม
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงกชกร กุลโท
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงกชกร ประทิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงกฤติกา โอนอ่อน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๓๕
เด็กหญิงขวัญณภัทร วุฒิเสลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงจสนิตา วาฤทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กชายจิระศักดิ

์

ผ่านเมือง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงจุฑามาศ โพธินำเทียง

์ ่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงจุติพร แสนทวีสุข
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๔๐
เด็กหญิงจุติมาศ คำหงษา

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายจุลจักร จงใจ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๔๒
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์ ปญญาใส

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงชฎาพร ท้าวมิตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงชนากานต์ ตาแสงสา
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงชลธิชา ศรีศิริ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงชลธิชา ไชยปญญา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายชลริศ เจริญฤทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายชัยวัฒน์ อร่ามเรือง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายญาณวัตน์ แซ่เติน

๋

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงญาณันธร ทองโกฏิ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สายพฤกษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร ทีพารัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายณัฐชพน เพ็ชร์นอก
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงณัฐธิดา รจนรังษี
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๙ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายณัฐพงศ์ จันทะหงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงดาริณี มาสินทพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กชายถิรายุ มิยะวงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายทีปกรณ์ สายแวว
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายธนภัทร โกรพิมาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ วิสา

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงธัญชนก จันทร์พรมชู
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงธัญญธร บุญแสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงธารทิพย์ เจริญศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายธีฆัมกร สวนเพลง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายธีระพัฒน์ ดีดวงพันธุ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายนพกร หงษ์ทอง
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กหญิงนรินทร์ธร สวัสพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงนันทิดา สุริยวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงนันทิยา ทีวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๗๐
เด็กชายบวรพล จงเจริญเวทย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงปฏิมา
แสงศักดิสิทธารถ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงปทิตา แวดล้อม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๗๓ เด็กชายประพรรณพงษ์
ดอกแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายปริวรรต บุรมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงปาณิศา สาระ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงปาริชาต เวชกามา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กชายพงศกร แสงแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กาลจักษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๗๙ เด็กหญิงภัทรธิดานันท์
ศรีมาตร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๘๐
เด็กชายภูผา บุตรวงศ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กหญิงมานิตา อินทร์สอน
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงยุพิน สิงขรณ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงรสิตา ยืนยืดวงศ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายราชพันธ์ พันธราช
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงวนิดา เพชรสังหาร
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงวนิศา แสงบัวภา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงวันทิวา ทานุมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายศิรพัฒน์ บุดดา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๘๙
เด็กหญิงศิรินาถวันดี บุญเสริม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๐ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๔๙๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ด้วงศิริ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายสิทธิ พันธศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงสิริกร ศรีธาตุ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงสุพิชญา สาโรจน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงสุภาพร พันธ์ลือ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงสุเมธินี อรุณศิลป
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงอทิตยา บุญเนตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายอภิชาติ ทาตาสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายอภินันท์ ทุมพร
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงอรวรรณ โสภะศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงอรอนงค์ มณีสาย

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๐๑
เด็กชายอลงกต สุขศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๐๒
เด็กหญิงอวัสดา กางโสภา

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๐๓
เด็กหญิงอุษามณี ปามุทา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กชายเกษมสันต์ เห็มรัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๐๕
เด็กหญิงเขมจิรา สวามิชัย

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๐๖
เด็กชายเจษฎากร ไกยสิทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๐๗
เด็กหญิงเพียงสุข อ่อนสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๐๘
เด็กชายเมธาพร นิดกสุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๐๙
เด็กชายไกรวิชญ์ ไชยลังกา

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๑๐
เด็กชายไทโย แสนโท

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายกรรวี ผาชา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงกฤษณา อุคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายกฤษดา ลีทหาร
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายกิตติพร ครองบุญ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงขวัญชนก เหมวัน
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงขวัญพร สาระชู
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงจินตนา จันทิบุตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงจิรภิญญา เอือเฟอ

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กชายจิรวัฒน์ มูลสุวรรณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กหญิงจิราธิป บุตรพรม

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กชายชยุตพงศ์ บุญทวี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายชโยดม รุ่งเรืองงามวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงณัฏฐนิช ศรีสุข
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี สงวนชม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๑ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายณัฐดนย์ สว่างบ้าน
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กหญิงณัฐวดี ใจน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายทวิช แสงสุวรรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๒๘
เด็กหญิงทิพภาวรรณ มีลา

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายธนวิชญ์ ชีพนุรัตน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๓๐
เด็กชายธีรดนย์ พิมพ์นนท์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงนทริยา วงศ์ตาชิ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กชายนนทรีย์ ชาลีพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงนภัสสร ดีดวงพันธ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงนันทิยา โคตรชารี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๓๕
เด็กหญิงปาล์มธนพร รูปเรียม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงปยะธิดา สังขะฤกษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงพัชรพร มาสิงห์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายภาคิน จารุสินธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงสิริกัญญา พูมูพงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๔๐
เด็กหญิงสุกัญยา จันทร์เพ็ง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๔๑
เด็กหญิงจริยาพรรณ พลแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงฐิติวรดา โสภาลุน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายธีรภัทร บุตรพรม
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงนวนันท์ จันทร์โท
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงนิรัชชา พรมงาม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงปนิสา รักษ์คำมี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงปริณดา ผาสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญเรือน
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายพัฒน์พงษ์ ซอเสียงมงคล
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๕๐
เด็กชายมนพัทธ์ สะกีพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงมินธดา สุขเกษม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กชายยศธร ทองเสริม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงรัติยาพร ทองใบ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายรุ่งคุณ ภูมี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงวรัญญา บุตรพา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายวราวุฒิ พรหมเสนา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายวรเทพ สอนพงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงศุภสุตา ประจวบสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงอภิชญา วันลา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๒ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๕๖๐
เด็กชายอัฐชัย อัศวพัฒนาสุข

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงเจนจิรา คนเพียร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กชายเจษฎา จารุสาร
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๖๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทองโกฎิ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กชายเทพนิมิตร มิงขวัญ

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สมดา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กชายโชคทวี เขม้นกิจ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๖๗

นางสาวจุรีรัตน์ มหิวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๖๘

นางธราธร ชัยวิวัฒน์ตระกูล
๑๐/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๖๙

นางภิชญาพร วันทา
๑๑/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๗๐
นางเปรมใจ สายพฤกษ์

๑๐/๑๐/๒๕๒๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีทองคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงปาลิตา กล้าหาญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กชายพิพัฒน์ สิงห์แก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงวิลาพร คำนนท์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงสริญญา ศรีวะสุทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงกัญจนพร สุดเพียร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงฐปรานีย์ ชินสิทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กชายณัฐพล อุนาพันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กชายธนภูมิ ผ่านเมือง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๘๐
เด็กชายธันวา อินอร่าม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ลาบุตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กชายพิทยาคม สร้อยแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายภูตะวัน ดีดวงพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายรัฐภูมิ กาตีวงศ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กชายศราวุฒิ ขุนทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายสิทธิโชค แสงคำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กหญิงสุมินตา สร้อยแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กชายเจษฎา ลาบุตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ดวงแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ กานุสนธ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายกตัญู ขุนทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงกุลธิดา ยอดสง่า
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายจตุรงค์ จันทมาศ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงจิราพร กานุสนธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๓ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายจีระเดช ศรีแพงมนต์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายฐิติพงษ์ ธานี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กชายต้นกล้า วงศ์หาพิมพ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กชายธนพงษ์ กุละวงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กชายธีรนัย อันกอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงพิมพ์วิลัย ภาวะนิตย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๐๑
เด็กหญิงวรฤทัย ลาบุตร

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๐๒
เด็กชายวิสิฐ สีหา

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๐๓
เด็กชายสายฟา งามวงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๐๔
เด็กหญิงสุชาดา แช่ตัน

๊

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๐๕
นางสาวกาญจนา ธรรมรัตน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๐๖
นางสาวกานดา โพธิเข็ม

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๐๗
นายคัมภี ท้าวบุตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๐๘
นางสาวชลลดา โล่คำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๐๙
นายชาตรี บัวดก

๒๙/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๑๐
นางสาวณัฏฐา ทองเปลียน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๑๑

นายณัฐพล สอนการ
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๑๒

นายณัฐิวุฒิ ศรีมันตะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๑๓

นางสาวดารารัตน์ อุตกัง
๐๑/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๑๔

นางสาวพัชราภรณ์ ผิวทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๑๕

นายศิวพงศ์ ลีกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๑๖

นางสาวสุภัสสร พุทธขันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๑๗

นายอภิสิทธิ

์

จันทมณี
๑๘/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๑๘

นายอภิสิทธิ

์

โพธิพันธ์

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๑๙

นางสาวอัญภิชญา ทาสี

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๒๐
นางสาวโสรยา สายพรม

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๒๑

นายจารุกิตติ

์

จินาวรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๒๒

นางสาวธีมาพร กิงมาลา

่

๐๓/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๒๓

นางสาวเกศรินทร์ พรมจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๒๔

นางสาวเจนจิรา บุตรอำคา
๑๐/๐๕/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๒๕

นายเบญจมาภรณ์ บุตรอำคา

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ทุมมา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กหญิงกรวรรณ จักรสาน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงกิตติยา นำพา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายคฑาวุธ ชมภูเทพ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๔ / ๒๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๖๓๐
เด็กชายธรรมรัตน์ สุขนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายพงศธร ศิริโสม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงรุ่งฤดี จันทร์น้อย
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายวีระวัฒน์ กะมุทะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงศศิกานต์ พันศุภผล
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายศุภโชค รุณราช
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายสรศักดิ

์

บุญทวี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงขนิษฐา ดวงแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงจิตรานุช สังขะวรรณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กหญิงชนัญชิดา จุระยา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

เพชรราช
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กชายนฤเบศร์ สาริกบุตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ไล้เลิศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายยศพงศ์ ทาสีเพชร
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงศิรดา ศรีแจ่ม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ ผสมทรัพย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายเอืออังกูร

้

เนตรวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายกิตตินันท์ จันทขัน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงจุฑามาศ สัมพวงศ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงญาดา เนตรวงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๕๐
เด็กชายธนากร กันภัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายยงยุทธ์ จันทราภา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงวนิดา นามคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กชายสุริยา จักรสาน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงอรวรรณ มุ่งงาม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิยม วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายธีรโชติ บุตรบุรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กชายพงษ์ศกร สายทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ภาวะนิตย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงวรัทยา มีแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงวันวิสา สมาจักร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กชายสงกรานต์ เนตรวงศ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายอานุภาพ ภาวะนิตย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงจันทภา อินปาว
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายชนเมธ ผ่านเมือง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายชินวัตร ประกอบสุข
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๕ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงณัฐริกา บรรลือทรัพย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายธนาธิป ศุภจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายนพรัตน์ ทวายตาคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงปรียานุช เนตรวงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กชายภูวฤทธิ

์

แสงคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๗๐
เด็กชายมงคล ทศรักษา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สำอาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

ชาลีโสม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงสาวิตา อัยบุตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงสุจิรา รุ่งโรจน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กชายสุปรีชา ลาสา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กชายเทพสถิต อุราณ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กชายเวชพิสิฐ พงษ์สา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ งามวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงชนากานต์ ขันติกูล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๘๐
เด็กหญิงญาดา สันทัดกลการ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๘๑ เด็กหญิงปานกนกวรรณ
ขุนทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ ภาวะนิตย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงวรรณนิภา พลราษฎร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายวรากรณ์ พิมพ์สาลี
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงวัลภา แสนสุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงศศินา วงศ์จันทา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายศิริศักดิ

์

โถทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายอนุวัฒน์ บุญขาว
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กชายอภิรักษ์ ภาวะนิตย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กหญิงอรปรียา ประชุมชัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กหญิงอลิสรา ศรีคะเณย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงกมลวรรณ มูลสาร
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายกำแพง ภูจุธาตุ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา ชืนตา

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กชายธีรยุทธ พลยุทธ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กชายนิติภูมิ สามารถ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงสิริยากร สุกใส
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงอรนิดา อุ่นตา
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กชายณฐพงศ์ สาระบาล
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๖ / ๒๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายทักษ์ดนัย มูลสาร

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๐๑
เด็กชายวรวุฒิ ดังตราชู

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กชายวีรพงศ์ แสวงผล

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๐๓
เด็กชายศุภโชค ศรีลโคตร

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๐๔
เด็กหญิงสายสุดา ชืนตา

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๐๕
เด็กหญิงหทัยภัทร์ โพธิสุวรรณ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กชายชานนท์ กองทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองจันดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๐๘
เด็กชายพิพัฒน์ กฤษณะกาฬ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๐๙
นางบุญถม ศรีวะรมย์

๑๔/๑๐/๒๕๑๓

กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กหญิงกนกพร แก้วใส

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงกนิษฐนาฏ บุญทวี
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไชยแสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงกวิสรา ยาวะโนภาส
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงกัณฐ์ภรณ์ โสมาบุตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงกัลย์สุดา กลมเกลียว
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงกุลจิรา คำศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

คันสินธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

ซอกลม
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายคำภีร์ ตาทิพย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๒๐
เด็กชายจักริน วงษ์ปดตา

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงจิตสุภา ศรืวิเศษ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงจินตหรา ปองภัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายจิรานุวัตฐ์ อภิวัฒน์รัตนกุล
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วงศ์ศรีแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงจุฑามาศ นารินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงจุฑามาส ผิวบาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายฉลองชัย บุญปก
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงชลทิชา หล้าแหล่ง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายชวิศ กอแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงชาลิสา นาถาบำรุง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ศรีชนะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายณัฐชัย ศรีกระจ่าง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ขยันทำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงณัฐธิดา กาลจักร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๗ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มูลสาร
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงทิพยรัตน์ ครุผาด
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงทิพยาพร อุ่นเทียว

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กชายธนดล เมืองหงษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายธนภัสร์ วงค์หาแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีวะอุไร

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กชายธนากร วงค์อนันต์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ มลิวัลย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงนภาพร ศรีสิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กชายนราธร ครูสุวรรณ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงนวลวรรณ ดาวเรือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงนำเพชร แสงศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายบัณฑิตย์ บุญศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงบุตรสดี สุวรรณเพชร
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กชายปฎิพัทธ์ พยุงวงค์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๕๐
เด็กชายประกฏษฏิ

์

ศรีจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กหญิงประภากร แก้วกัญญา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายปรัชญพงษ์ ลาภา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กชายปวฤทธิ

์

สามาอาพัฒน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงปารมี ลำพุทธา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงปุณณิศา จันทร์โทวงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงปุรณมี วงษ์เขียน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กชายพงษพัฒน์ บุญศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายพลวัตติกุล อุ่นศิริ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายพลศรุต คำสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๖๐
เด็กหญิงพัชราภา แสงใสแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ นาถาบำรุง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กชายพันธ์เทพ ปนนิวงษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงพานทอง พันธ์ภักดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กชายพิชัยภูษิต สุพร
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงพิยดา สรภูมิ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กชายพีระ พาดำเนิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายภคนันท์ ไพรจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงภริดา มูลเสนา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงภัทราวดี สมศิริ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๘ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๗๗๐
เด็กชายภานุพงศ์ เพ็ชร์เทา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กชายภานุวัฒน์ พลโยธา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงมาริสา วงษ์สาศรีแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายมีนฌานนท์ จันทร์สอน
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงรสสุคล กาญจน์สุวรรณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายรัฐกาาร ปราางค์ทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงรุจิรา ภาคแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายวงศธร เมฆขลา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กหญิงวลัยรัตน์ มะราชะรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กชายวัชรพงศ์ เศิกศิริ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กชายวายุฤทธิ

์

บุตรราช

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กชายวิชชากร รังสรรค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กชายวิชากร อุปชัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กชายวีระพล พิรุณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กชายศิรินธร สายศร
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ละครไชย
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มูลสาร
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายศุภชัย นำใจดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงศุภสุดา ชืนตา

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายศุภากร จันทร์สว่าง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๙๐
เด็กชายสมภพ อินทะพุฒ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กหญิงสาวิตรี อินทนาม
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กชายสิทธิชัย พิมพ์อาจหาญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กชายสิทธิโชค หลุบเลา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กหญิงสุคณิต เชือดี

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองคำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงสุทธาสินี ทุมจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงสุนิษา เกษพิจิตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ ฤทธิเดช

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายอดิศร เกตุแก้วเกลียง

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายอนุชิต เผ่าเพ็ง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๐๑
เด็กชายอนุพงษ์ มูลสาร

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กชายอนุรชา องอาจ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๐๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คุ้มนาเรียง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สาระบาล
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๙ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๘๐๕
เด็กหญิงอรณัฐ พรมชาดา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๐๖
เด็กชายอัมรินทร์ แสงซือ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กชายอานันต์ สมบัติหล้า

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๐๘
เด็กชายอุรุพงศ์ บุตรสาร

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๐๙
เด็กหญิงเกศมณี ปนสินทรัพย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๑๐
เด็กชายเจษฏาพร บุญศรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๑๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ เชียวศร

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กชายเมคา เดชหามาตร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายเวชพิสิฐ เวชกามา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายเศรษฐวัฒน์ ค้าข้าว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กชายเอกลักษณ์ ฤทธิแสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงโยษิตา วิรุณพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กชายกฤษฎา มาพร้อม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคศิริ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๑๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร นาคศิริ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๒๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุรวัฒน์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กชายพิชชากร จินดาน้อย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงวิพาวรรณ ไศลบาท
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงศิรินรัตน์ โมธรรม
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กชายสัญติภาพ เบ็ญฮยีร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๒๕
เด็กหญิงอัญธิญาภรณ์

สามัญฑิตย์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงอินธิรา สุขสาบาล
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงจุฬารักษ์ นาห่อม
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กหญิงชยาภา ศรีมันตะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายณัฐพล เอียงกันหา

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กชายธนากร อินทนาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงนวรัตน์ หงษ์ลอยวงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงปริยากร มุละสีวะ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงสุนันทา โสมาบุตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กชายพีรภัทร หลักคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๓๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญล้น

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กชายธนกร วะโรรส

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายวัชรพล อินชิด
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงอักษิพร คิดการ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๓๙

นางปยธิดา คำมาโฮม
๑๑/๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๐ / ๒๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๘๔๐
เด็กหญิงกัลยาณี วิเศษศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายกิตติกวิน บุบผา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ลีดอกไม้
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงณัฐวดี ขัดสี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายนิธิศธร พันธ์เพ็ชร
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ โพธิโคตร

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงพิชญธิดา พันธ์เพชร
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงภัทรธิดา สามารถ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กหญิงภัทรมัย สามารถ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงสุภาวิตา ผลอบรม
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กชายอภิรัก สามารถ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงกนกพร จวงจัตุรัส
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายคุณากร กุดวงศา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงจุฑามณี ท้าวทุมมา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงสุพรรณษา บุญทะวัน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายพีรวิชญ์ บุบผา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายเรืองฤทธิ

่ ์

บรรยง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงนวพร จันทร์ดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กชายยุฤทธา วรรณจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ยุทธรรม
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๖๐
เด็กชายพัชรพล กองทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงสิริญาดา ข่าสะโปน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กชายอนุวรรตร์ บุญบรรลุ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กชายธนันชัย ไชยมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงพรชนัน กาหาวงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๖๕
เด็กชายพรมโมปกรณ์

ศรีบุรินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงพิมพ์นภัส เชือขาวพิมพ์

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กชายอนะวัฒน์ อัตโน
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงอรอนงค์ วันดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ มณีนิล
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ใบทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กชายฉันทวัฒน์ หมืนโฮ้ง

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กชายชัชวาล บุญแซม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กชายณัฐชนน สร้อยเสนา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กชายทวีทรัพย์ ทวีสิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๑ / ๒๑๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กชายธนธรณ์ ศรีมันตะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กชายธราธิป พรมซุย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงนิภาพร ถาลีลาด
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายพสิษฐ์ พระบันเทา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายวรวิท มีสิทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๘๐
เด็กชายเมทิน เทศไทย

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กชายแซนดี

้

ซูด
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงธัญทิพย์ แสงชู
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายธีระพล ชัยสิทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กหญิงนริศรา แสงทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงศิวพร ใบทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงศุภวรรณ พันพูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงสุภารัตน์ สมนึก
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงจริญญา อุ่นตา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ อินทนาม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๙๐
เด็กหญิงชนิตา คำแสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กชายนราวิชญ์ มีไชย
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายศุภสิน ศักดิศรี

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กชายสรศักดิ

์

วงษ์ศรีแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กชายสริภพ อุตอามาตย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงสุธิตา ไชยสิทธิ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๙๖
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ศรีละโคตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายจิรโชติ ลครไชย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงนริศรา ไชยรักษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงนิภาพร คำกอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กชายวีรพงษ์ ละครลำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กหญิงสกุลตรา งามหอม

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๐๒
เด็กหญิงสุนิสา สีพล

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๐๓
เด็กชายอัมรินทร์ ทิพย์มณี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๐๔
เด็กชายอุทัย อินทนนท์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กหญิงไมรินธรณ์

เรืองศิลปประเสริฐ ๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๐๖
เด็กชายตะวัน มีชัย

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๐๗
เด็กชายธีรพล วงษ์ศรีแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๐๘
เด็กหญิงรุจิรา พยุงวงษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กชายวิทยา บุญบุตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๒ / ๒๑๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๓๙๑๐
เด็กชายอรรถพล ฝาปาฝา

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงอารียา จันทร์เรือง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กชายจิรวัฒน์ สามารถ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ เผ่าเพ็ง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กชายธีรภัทร สีแจ่ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กชายธีรยุทธ มีศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กชายธีระวุฒิ บุตรวงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กชายภัคภูมิ ยอดวิจิตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รัตนเทพ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ กาลจักร
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กชายจุลจักร สีเนตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กชายธีรพงศ์ สามาอาพัฒน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายบูรณ์คิด แก้วรักษา
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายปยะวัฒน์ ชืนตา

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กหญิงมลวินี ไชยรักษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายจิรเมธ แปยอ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ซอกลม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่วมนับถือ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายธีรภัทร ศรีวสุทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายปฐวี ทองดีนอก
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๓๐
เด็กหญิงพัธรศรี ศรีมันตะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายพิชิตพล มาตขาว
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงภคพร ทบวัน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงมณิภา เผ่ากัณหา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กชายยุทธภูมิ คำแสน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กหญิงลักษิกา พุทธบุตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กหญิงลำพูน เผ่าเพ็ง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงวารุณี ใจมะโน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กหญิงวิภาวดี อรกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายศิริมงคล ทาณะระ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กหญิงศุภากร สว่างศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงหทัยทิพย์ สายสีแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กหญิงอริสา พันธ์โกศล
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงอุมากรณ์ แพงอ่อน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงเจนจิรา ผุดผ่อง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๓ / ๒๑๓
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ยส ๔๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กชายเจษฎากร ยะไว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กชายเฉลิมชนม์ ศรีวะสุทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อกอุ่น

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงปุณยวีร์ กองทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กชายกิจติศักดิ

์

คำฉิม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๕๐
เด็กชายวีรกิจ พันธมิตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงชนกนันท์ พารุสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายฐิติกร เกษศิริ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายศุภกิจ ชูรัตน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายอดล ศรีชนะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายเจษฎา จูมจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงศุภาวรรณ ชูรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงอรอนงค์ หล้าชล
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงไพรินทร์ วงค์วรรณา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงกชกร มุติมาลย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๖๐
เด็กชายกฤต สะอาดเอียม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายธนากร ศักดิศรี

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายธรรมนูญ กล้าหาญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายนาธาน จันทะเสน
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายพงศ์พล การะจักร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กชายภัทรชนน ธนาคุณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงวาสนา หมืนวิเศษ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงสุจิตตรา แสงสุวรรณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงสุพรรษา คงวัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กชายจักพรรณ อรรคบุตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๗๐
เด็กชายจักรพงษ์ วรหสังค์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงญาณี ภารุสุข
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กชายณัฐพัชร์ ชูพินิจ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงณัฐมล สุดมูล
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงทักษพร คำนวนสอน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กชายนฤเบศวณ์ สัตตะนันต์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายประพันธ์ อรรค์บุตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กชายประไพร อรรค์บุตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๗๘
เด็กหญิงพรรณชรพร อุทธสาร

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เสาเวียง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๔ / ๒๑๓

้
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ยส ๔๔๕๙/๓๙๘๐
เด็กชายพีรณัฐ พลเสนา

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายรัชชานนท์ อกอุ่น

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายรุ่งโรจน์ ภารุสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ จันทะมาตย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กหญิงศศิพิมพ์ สว่างวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๘๕
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ทับแสง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายยศวรรณ คำนนท์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กหญิงกมลวรรณ เด่นดวง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงขวัญจิรา คำศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กชายธรรณธรณ์ พยุงวงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๙๐
เด็กชายภาณุพงศ์ คำศิริ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายภานุกร คำศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายภูริพัฒน์ ละเกษ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๙๓
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แพงอ่อน

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สว่างวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงจตุพร สอดศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายชุติวัต พันธ์เพชร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กชายธรรมภณ โพพา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายธีรพัฒน์ พรมชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กชายบัลลังก์ พรมผล
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กชายปรินทร มะลิซ้อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงปรีญารัตน์ สว่างวงษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงรัตติกาล มณีกัญญ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงสิริรัตน์ พิมพ์นาแซง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงอนันตญา ศรีภาชา

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงอุมากร บุญศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายกรวีร์ คู่กระสังข์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กชายธนัท วงค์อินตา

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายวรเชษฐ์ มัทธรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๐๙
นางล้วน เวฬุวนาธร

๐๒/๐๘/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๑๐
นางพจนาถ วงษ์ปตตา

๐๙/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๑๑
เด็กหญิงชลดา ทูซิวฮะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๑๒
เด็กชายณัฐภัทร เจียงคง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๑๓
เด็กหญิงดวงกมล ทนนาดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๑๔
เด็กชายธนกฤต ไชยดำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๕ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๐๑๕
เด็กหญิงนุชธิดา ชนะวงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๑๖
เด็กหญิงปวันดา แสงโคตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๑๗
เด็กชายปณณวัฒน์ ทานะเวช

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๑๘
เด็กหญิงปทมวดี พิกุลแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๑๙
เด็กหญิงปาลิตา ศิลากุล

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงพรณภัทร โกมลศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กหญิงพรทิพย์ บุญเจิม

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๒๒
เด็กชายภัทรพล ปานพายับ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๒๓
เด็กชายภูวนา ทานะเวช

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๒๔
เด็กชายรัชชานนท์ วงษ์ปตตา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๒๕
เด็กหญิงรัตชฎาพร เวฬุวนารักษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๒๖
เด็กชายวัชพล ดงภูยาว

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๒๗
เด็กหญิงวิชาดา สารัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๒๘
เด็กหญิงศณิษา มูลมณี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กหญิงศุภิสรา บุญไพโรจน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงสุดาพร ทานะเวช

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๓๑
เด็กชายสุนทร ปรีชา

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๓๒
เด็กหญิงสุภัสสร โฮมแพน

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กหญิงกันยรัตน์ ศรีละโคตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๓๔
เด็กหญิงกัลยดา นินดาสี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๓๕
เด็กหญิงกาญจนา ทิพย์วันนา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๓๖
เด็กชายกิตติพัฒน์ ทังทอง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กหญิงกุลนัฐ มัสชิโม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๓๘
เด็กชายจิรากร บุตรสะสม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๓๙
เด็กหญิงชยุดา คำสิงคะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงชลลดา รัตทะนี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กชายทรงพร บุญศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๔๒
เด็กหญิงธมลวรรณ นวนรักษา

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๔๓
เด็กชายบูรพา ชุมนุม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๔๔
เด็กหญิงปณิดา แก้วพิทักษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงปวัลลักษณ์ ชนะวงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๔๖
เด็กหญิงปาลิตา กุลศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๔๗
เด็กชายปยะวัฒน์ สุขส่ง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๔๘
เด็กหญิงภัชราพา ครองยุติ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กชายภานุวัฒน์ ลาพันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๖ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงรัญชิดา จันทร์ดวง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๕๑
เด็กหญิงรัตนาวดี มณีกัญญ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กชายอธิชา กัณหาจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๕๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สีดามาตย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๕๔
เด็กหญิงกัญญา มาโยธา

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๕๕
เด็กหญิงกันตา ไกรยะบุตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ รวบทองหลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๕๗
เด็กหญิงขนิษฐา กลินพิกุล

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๕๘
เด็กชายจักรพงษ์ งามแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๕๙
เด็กชายฉัตรชัย สมบัติหล้า

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงชลธิชา แก้วสีลา

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๖๑
เด็กหญิงณัชนิชา สุริโย

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๖๒
เด็กชายธนพล บุตรแสน

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๖๓
เด็กชายธนาวุฒิ สิทธิจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๖๔
เด็กชายธีรยุทธ ศรีษะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๖๕
เด็กชายนพรัตน์ บุญศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๖๖
เด็กหญิงนลิณี พันธ์เพชร

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๖๗
เด็กหญิงนิชานันท์ ภายสร้อย

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๖๘
เด็กหญิงปนัดดา ปทุมวัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๖๙
เด็กหญิงปาริชาติ พรมพิลา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงปยณัฐ โกสุม

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๗๑
เด็กหญิงพรกมล โกมลศรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กหญิงพิมพ์วิภา คำรัง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๗๓
เด็กหญิงวิญาฎา แสงภักดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๗๔
เด็กชายวิทวัฒน์ ห้วยทราย

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๗๕
เด็กชายศรายุทธ จำศูนย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กหญิงสกาวเดือน พิมพิลา

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๗๗
เด็กชายกิจติราช แดงขาว

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๗๘
เด็กหญิงชนันธร อาทร

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๗๙
เด็กหญิงชนิสรา สมภักดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงญาณาธิป ศรีสุข

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๘๑
เด็กชายนนณพัฒน์ วิลัยรัก

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๘๒
เด็กหญิงนัฐติกานต์ เหนือคูเมือง

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๘๓
เด็กชายนันทร์การ แสงแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กชายปริยะกร บุญศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๗ / ๒๑๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๐๘๕
เด็กชายปญญา สุริยงคต

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๘๖
เด็กชายพงศธร แสนภักดี

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ใจเจริญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๘๘
เด็กชายวัศพล วังคีรี

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๘๙
เด็กชายสิทธิชัย ทีนำคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงสุธิตา บุญศรี

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กชายอดิเรก สีดา

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๙๒
เด็กชายเจษฎา เวฬุวนารักษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๙๓
เด็กชายนราธิป พรมสอน

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๙๔
เด็กชายนันทวัฒน์ พุทธา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กชายสิทธินนท์ บุญศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๙๖
เด็กชายอภิวัฒน์ เลิศวิไล

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๙๗
เด็กชายเจษฎา วรรณวงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๙๘
เด็กชายพัชร ฮวดสี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กหญิงชมพูนุช นาดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๐๑
เด็กหญิงธีริศรา จันทร์สว่าง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๐๒
เด็กชายธีรเมธ ธุระชัย

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๐๓
เด็กหญิงปณฑิตา มาศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๐๔
เด็กชายผดุงเดช ภูติวัตร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๐๕
เด็กชายพงศกร กรรณเจียกจร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๐๖
เด็กชายพุตธิเดช วิจิขากี

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กชายภาณุ พูลเกษม

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๐๘
เด็กหญิงมนรดา เนาวะพันธ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๐๙
เด็กหญิงรัตนาวลี กองทอง

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๑๐
เด็กหญิงวิรดา ทาดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กชายศศิวัฒน์ สอนภักดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กชายสุริยศ คำแสน
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กชายอภิชาต บุญทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงโสภิดา ศรีสุโพธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กชายถวัลย์ หวายโหล่
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กชายกิตติภณ แสงพล
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายกิตติภพ แสงพล
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา จาบทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๑๙

นางสาวณัฐริกา พิลาภ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๘ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๑๒๐
เด็กชายธีระพล ศรีวะรมย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พลูสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายวงศธร กองทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงวิยดา เชิยกระรินทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ คำแสน
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กชายสุนันทชัย พันธ์สาย
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๒๖
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ชัยแสง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงอังคณา คำแสน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงอัยญณา ศรีจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงชนิดา หวายโหล่
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๓๐
เด็กหญิงมนธิดา รังไสย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กหญิงวงเดือน พลเยียม

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๓๒

นายวทัญู จันเห็ม
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๓๓

นางณิชนันทน์ สาระบาล
๒๕/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงขวัญจิรา อกแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กหญิงจีรวรรณ มะตนเด
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กหญิงชนินาถ ขุมพลกรัง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กหญิงชมพูนุท สว่างวงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายชยานนท์ อวยชัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงชุติกานต์ ชีพรม
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๑๔๐
เด็กชายธีรพงศ์ แก้วสงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กหญิงภรรณธิดา สายรัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กชายภูเบศ สายทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงรวีวรรณ พันเพ็ชร
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายอภิลักษณ์ คู่กระสังข์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายเจษฎากร คานบุตตะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเลา วัดคำเลา  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กชายกฤตนัย ทองใบ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเลา วัดคำเลา  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กชายเจษฎา เมยมงคล
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเลา วัดคำเลา  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กหญิงจันทกานติ

์

กุมรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กหญิงนิศาชล ศรีส่ง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กหญิงพรไพรลิน พันเพ็ชร

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กหญิงศิรประภา พยุงวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กชายจักรภัทร บุญศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายจิตรทวี บุญศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายชยานันต์ กล้าหาญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๙ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงณัฐธิดา แสนคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กชายณัฐพงศ์ พลเยียม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กชายทัชกร กอยนต์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กชายธวัชชัย กาลจักร
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงนำฝน หลงสวนจิก
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๖๐
เด็กหญิงปาริตา แสงพล

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงพัชรี สารีพรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กชายพันธ์นดา พันธ์ศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายภานุวัฒน์ มีชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กชายมงคลชัย เขตไธสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กชายยุทธนา บุญศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายรัฐกร ทองดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กหญิงวรรณิดา แจ้งสว่าง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กชายศุภากร ศรีสุข
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กหญิงอัจฉริยา หลานเศษฐา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๗๐
เด็กหญิงอัฐสดาพร พันเพ็ชร

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กชายอานัสต์ กล้าหาญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กชายตะวัน กล้าหาญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา พันธ์เพชร
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายศิขรินทร์ กลินกล่อม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงสุนิสา พันเพ็ชร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก่นแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายธนากูล มูลมณี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กชายภูริพัฒน์ ขุนพลพิทักษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กชายเกรียงไกร ปาละวงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๘๐
นางสาวสุดารัตน์ โสสุด

๑๓/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กชายชัยณรงค์ หอมจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดนาทม  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายธนกร
ศรีผิวมีวงษ์ปญญา ๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดนาทม  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กชายธนชัย พันธ์เพชร
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดนาทม  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงจิดาภา สมภักดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กหญิงณัฐรัตน์ มาลีบำรุง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กชายดนุสรณ์ ทองเฟอง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กชายดัสกร แสงสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กชายธีรภัทร์ ทองเฟอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๐ / ๒๑๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๑๙๐
เด็กชายนิติกร ชืนตา

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กชายปรีชา ศรีกุดเรือ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายพฤณต ขุนศิริ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กหญิงพัชราพร ขำทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กหญิงวรัญญา อนุมาตย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ ศรีจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงอรนุช สระแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กหญิงอารียา ทำนุ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงชยามร หงษ์ราช
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กชายณัฐพล ศรีจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กชายวันชนะ ศรีจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๐๑
เด็กหญิงสุรีพร ทองขันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๐๒
เด็กหญิงกนกทิพ ริอุบล

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๐๓
เด็กชายไพศาล จันทะวงค์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๐๔
เด็กชายกฤษณากร ศรีจันทร์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๐๕
เด็กชายกิตติ เปรมปรีดา

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๐๖
เด็กหญิงจิราพรรณ สุขขี

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๐๗
เด็กชายทศวรรษ สุทธิประภา

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กหญิงนพวรรณ อุดมรักษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๐๙
เด็กชายศุภากร ศรีจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๑๐
เด็กหญิงสุริยันต์ ไชยคุณ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงอนามิกา อิมบุญสุ

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงอรฤทัย มโยทา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงอัจฉรา พรมสา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงเพชรมณี อุปพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สีมันตะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กชายทรงเกียรติ หูตาชัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ทองใบ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กชายภาณุพงศ์ กันภัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงมนศิลา นางาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กชายศราวุฒิ อดกลัน

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ พงค์นอนิล
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายสรณริณทร์ เทียมทะนง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงเพชรลดา พึงตน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายกฤษณพงษ์ โสมนาวัตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๑ / ๒๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงกุลธิดา ทำเลดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กชายจรัดพง ช่างไชย
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กชายณัฐภูมิ วงค์แก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงธมนวรรณ สุโพธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กชายนวพล ชะวีรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๓๐
เด็กหญิงนิภาภรณ์ เวฬุวนารักษ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กชายปรเมษฐ์ คุณุ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงวรพิชชา หาญสุริย์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงวรัญญา อาบทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงวรินธร ตาน้อย
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กชายวิริทธิพล

์

ไชยวิเศษ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กชายศุภชัย สุขสงสาร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ ทองน้อย
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายอภิวัฒน์ สายมาลย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงอรพิม ตุดถีนนท์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๔๐
เด็กชายอัมรินทร์ คำสาร

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๔๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ วุฒิวงษ์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายกิตติภพ สังข์ทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายูกานนท์ มูละศรีวะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วันทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กหญิงนลินนิภา ศรีวะสุทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงบุษกร สุภผา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงปภากรณ์ นาซาน
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พรมษร
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายพีรภัทร ไผ่โสภา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๕๐
เด็กชายภัทรพล สังข์วาลย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กชายภาณุเดช บุญบรรลุ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กหญิงวิภาวดี กุลทะโสม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายศิวกร ไกรยรัตน์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงสาวิตรี ศรีมันตะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงอุทุมพร ศรีวะสุทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายวีรพัฒ สุชาติพงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ทองน้อย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กหญิงขนิษฐา สุประเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กชายธนพล เวฬุวนารักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๒ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๒๖๐
เด็กชายนวัตกรณ์ หงษ์สา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กชายปุณนศักย์ พรเจริญโรจน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงพรทิพย์ หอมหวล
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายพัชรพล วรรณลุขี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงพัชรี กะราม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงพิชญา แสวงดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กชายศุภเกียรติ เหนือทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กหญิงจิราวรรณ อุ่นใจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายธนัชชา ไชยรักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กชายจิระเดช แสนกล้า
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กหญิงนภาภัทร ราชาทร

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงนวนันท์ มาตขาว
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงอนัญญา ศรีมันตะ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายศุภกร ใจปง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา วัดนาโส่  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายศุภณัฐ ศรีมันตะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา วัดนาโส่  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กหญิงกัญญานัฐ วามะลุน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายกิตติพงศ์ พลไชย
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ แก้วทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กชายกิตติพันธุ์ พลไชย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กชายครีมหันต์ ทองใบ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๘๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ ทองใบ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงชญานิศ ดวงสี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กหญิงฐิยากร สีนวน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กหญิงณัฐชยา ใจศิริ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กชายณัฐพล กลมเกลียว
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เตาแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงทรายแก้ว แก้วแสนเมือง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายทวีวิทย์ กุแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงทิฐินันท์ กันธิยา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กชายธนภัทร ศรีวงษ์ราช
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ ทองใบ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์สว่าง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายธนากร พิมพาพรม
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายธีรภัทร พันเพชร
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายนรวิชย์ อุทัยศรี
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๓ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงปลายฟา ศรีมันตะ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กชายปณณธร หีบทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงพรทิพาย์ ดลโพธิศรี

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กชายพรพุทธ บุญเติม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงพิรัลรัตน์ ดลโพธิศรี

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กชายพีระพัท ทองน้อย

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กหญิงรัตนากร ศรีวะอุไร

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๐๒
เด็กหญิงรำไพ บุญทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๐๓
เด็กชายศุทธวีร์ ทองวรรณ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๐๔
เด็กหญิงสลิลทิพย์ จิบจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กชายสิรภพ ดาทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๐๖
เด็กชายสิรวิชญ์ มาตขาว

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๐๗
เด็กชายสิริชัย แสงรุ่ง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๐๘
8อัจฉรียา กาหลิบ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กหญิงอารยา พรมเกตุ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๑๐
เด็กชายเมธา แสงปญหา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ตรีบาตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กชายภควัต นักร้อง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายศุภวัฒน์ สุริยัน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงอภิชญา อาจญาทา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงพรรัมภา อยู่เย็น
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายกิตติพงษ์ บุญเติม
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายคฑาภัทร์ ตีตรา
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กชายทัตพงศ์ วามะลุน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๒๐
เด็กชายธนภูมิ พลชัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายธีรภัทร์ เชือบัญฑิตย์

้

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กชายธีรโชติ รุ่งเรือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กชายนิติพล ไชยนา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กชายปรวีร์ บุญทศ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงปวริศา มาสขาว
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปะจะนัง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กหญิงภาวิณี สุขหนุน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กชายสราวุธ คันโททอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงสาธิกา กองสีมา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๔ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๓๓๐
เด็กหญิงสุพัฒตา ทองใบ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กหญิงสุภาวดี ไตรยขันธ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงอภิชญา วิเชียรชู
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กชายกัปตัน ผลให้
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กชายระพีพัฒน์ นามราช
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กชายวรรณมงคล โคตรไกรศร
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กชายสุทัศน์ พันธ์เลิศ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กชายวราวุฒิ วงษ์ละคร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ชืนบาล

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กชายอมรรัตน์ ทังทอง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๔๐
เด็กชายประกรรษวัต ทองบ่อ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กหญิงอภิรดา มุละศิวะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงชลิดา จันทรา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กหญิงนิตยา ชืนตา

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กหญิงประวีณา นาถาบำรุง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายปวรรัตน์ แก้วกัญญา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ มีไชย
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กหญิงกชกร ไชยรักษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กชายจิรายุ ณุวงศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายยุทธทวี พวงมณี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๕๐
เด็กชายเกียรติภูมิ ไชยรักษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๕๑
เด็กหญิงจินตกัญญา อินทนาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว วัดโสกนำขาว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กชายธนาวุฒิ สีละโคตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว วัดโสกนำขาว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กชายพัชรพล จันทร์ใด
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว วัดโสกนำขาว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กชายอติพร ชืนตา

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว วัดโสกนำขาว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กชายธนพล บุตรดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว วัดโสกนำขาว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กชายธนากร สีละโคตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว วัดโสกนำขาว  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กชายกิตติภูมิ นาถาบำรุง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดหนองบัวบาน  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กชายปกรณ์ กองแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดหนองบัวบาน  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

มูลสาร
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดหนองบัวบาน  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๖๐
เด็กชายนนทวัฒน์ แสงศรีจันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดหนองบัวบาน  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายวีระพงษ์ ฤกษ์มา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดหนองบัวบาน  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงอภิชญา ชืนตา

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดหนองบัวบาน  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กชายเจนณรงค์ พิมหาศิริ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดหนองบัวบาน  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงจิดาภา ชืนตา

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๕ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กชายซัรฮาน หมาดหมีน
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กชายณัฐชนน เนาวบุตร
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กชายพีรพัฒน์ วงษ์คำน้อย
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กชายภาสพงศ์ ศรีมันตะ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงยลธิดา บุญลำ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๗๐
เด็กหญิงยุพิณ ฤกษ์มา

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กชายวงศธร งามแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กชายวรพรต ช่วยนา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กชายอภิลักษณ์ แสงสุวรรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กหญิงอาริยะ โฆษิตพิพัทธ์กุล
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กหญิงอุมา ฤกษ์มา
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กชายศิวัช แก้วคำจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กหญิงอรษา พานิช
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สว่างศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กชายพิเชษฐ์ อกอุ่น
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๘๐
เด็กหญิงศิริกุล ศรีมันตะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กหญิงอริสรา ทะนะเวช

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กหญิงบัณฑิตา สาทิพย์จันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กชายพงศธร ยศพันธุ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กชายวายุนนท์ สาทิพย์จันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กหญิงวิลาสินี กองศรีมา
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กหญิงศศิธร สารทอง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กชายเวธน์วศิน หันตุลา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ขอชิดกลาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา สิมพะวงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๙๐
เด็กชายชัยวัฒน์ มูลเสนา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ขนานไพร
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กหญิงภัทรธิชา หลักทองคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงรัตนาวลี คำนันดา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กชายตวงลาภ เชือสิงห์

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กชายปานธวัช หลักทองคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กชายวชิรญาณ์ วงษ์ทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กชายวชิรวิทย์ วงษ์ทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กชายศรายุทธ เข็มอุทา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ยส ๔๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กชายอิทธิพล วังคะฮาด
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๖ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กชายกฤษฎา เอนกพร

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๐๑
เด็กชายกิตติภณ แสงมืด

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๐๒
เด็กชายกิตติภพ แสงมืด

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๐๓
เด็กชายจิรวัฒน์ เขียวคราม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๐๔
เด็กหญิงจุรีรัตน์ จันเหลือง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๐๕
เด็กชายธนัชพร โพธิงาม

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๐๖
เด็กชายนิติภูมิ เขียวคราม

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๐๗
เด็กชายบัณฑิต ตามบุญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๐๘
เด็กชายปรมินทร์ พิมพ์แก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๐๙
เด็กหญิงพิริยาภรณ์ บุญลับพายัพ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๑๐
เด็กหญิงวิชญาดา หอมหวล

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงสุจิตตรา ยอดธรรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กหญิงสุจิตรา อาษาจิตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กหญิงกชกร บุตรสันเทียะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงณัฐธิดา สิวสำแดง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กชายธีรวุฒ ตามบุญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงนริชฎา หวลอารมณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กชายนิธิกร อยู่เย็น
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กชายพรสินธุ์ หอมหวล
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๑๙
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ บุญลักษณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๒๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อยู่เย็น

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๒๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ อยู่เย็น

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงพรพิมล อยู่เย็น
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงวรัญญา แสงมืด
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กชายอนุชา ยอดธรรม
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงอัจฉราภา ยอดธรรม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กหญิงเกศสุดา ไชยเลิศ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กหญิงกมลวรรณ สีหาสาร
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ขุนโทนิล
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายกิตตินันท์ แก้วดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กชายคมเพชร โพธิไทร

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงธนัญญา เยาวบุตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

เขือนคำ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงมุทิตา จอมหงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กหญิงฑิตยา เนินทราย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๗ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงนันทิวา ธรรมวะรีย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กชายอัครชา จาริพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กหญิงชยิสรา รุ่งเรือง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๓๘
เด็กหญิงธนพรพรรณ์ บกแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กชายปกร เหมือนเหลา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๔๐
เด็กชายภาณุเดช ปรางทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กหญิงกัลยาณี เข็มพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กหญิงฉัตรชนก เหล็กศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กชายณรงค์ชัย ไชยนาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงธนพร ทองโท

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กหญิงธัญชนก พิมพา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กหญิงพลอยชมพู พันธพรม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กหญิงยุวเรศ เทียมพิทักษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายวลงกรณ์ โพธิงาม

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กหญิงศิริสุดา หินอ่อน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๕๐
เด็กหญิงสุธิดา บุญทศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กชายสุริยะ ตรีแสน
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงเนตรชนก ทิพชาติ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กชายกล้าหาญ แก้วดอน
๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศิริชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กชายธวัชกรอณ นักทำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กชายนพพร เนินทราย
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงนิตยา รันระติยา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กชายบดินทร์ เนินทราย
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กหญิงมินตรา ประสมคุณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๖๐
เด็กหญิงรินลดา มุ่งหมาย

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กชายสิทธิชาติ แสงส่อง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กหญิงไปศลี มีโส
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงจุฬามณี โพธิไทร

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ รูปหล่อ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงดาราวดี พลเมือง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ พลเมือง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กหญิงธีราพร ขันสัมฤทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กหญิงนุชนาฏ วงษาสนธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กหญิงปภาวี ชาวนา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๘ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๔๗๐
เด็กหญิงปรัชพร เสนานนท์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กหญิงปาณิศา ประกายแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กหญิงปาณิสรา ประกายแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กชายปยวัฒน์ พลศิริ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กชายยุทธนา ธรรมสาร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กชายวรโชติ กมลรัตน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กหญิงแววผกา ขันสัมฤทธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กชายปณชัย สิงห์นำเทียง

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กชายวงศธร จีนโชค
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กชายถิรวุฒ พรมอินร์
๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กชายทัศพร มหาชัย

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กชายบูรพา จารุจิตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชันขุนทด

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กชายคณาธิป อยู่เย็น
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กชายจักรภัทร์ อยู่เย็น
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กชายทศพล พงษ์พันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กชายปฏิพล ส่วนบุญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กชายปณณวัฒน์ ไชยพิมพา
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กชายภานุพงศ์ รูปหล่อ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

พงษ์พันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๙๐
เด็กชายเอกสิทธิ

์

ค้าข้าว
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กชายไกรวิชญ์ ใจสาร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กชายกิตติพร พันธ์ใหญ่
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กหญิงชนิตา พิมพ์ศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กหญิงปฏิมากร ธุรสุขสรร
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงศิริพรรณ อินอ่อน
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สะเทินลำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๙๗

นายพร้อมพงษ์ ดอกไม้
๙/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงกนกพร จันใด
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กชายจักรพรรดิ

์

จันเหลือง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กชายจิรายุ สู้สงคราม

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๐๑
เด็กหญิงจีรนันท์ จันใด

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๐๒
เด็กชายชัยชนะ ใช้ประทุม

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๐๓
เด็กชายชินวัตร โนนลือชา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๐๔
เด็กชายณัฐพร พลอยงาม

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๙ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๕๐๕
เด็กชายณัฐพล ประชุมชัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พลหาร

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๐๗
เด็กชายธวัชชัย ราชอาษา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๐๘
เด็กชายธเนศ อรอินทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๐๙
เด็กหญิงประไพทิพย์ พงค์สุวรรณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๑๐
เด็กชายพันธกานต์ ไชยเสนา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กชายพีรพงษ์ ใช้คำแช่ม
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ ไชยงาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กหญิงภัทรนันท์ ประจงจิตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ปองกัน
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กหญิงภาสีนี แสงรูจี
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กหญิงวีภาวดี พงษ์ธนู
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กชายศิริโชค วันเทียง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กชายสุริยันต์ สู้สงคราม
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กชายอรรคพล เสาะแสวง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๒๐
เด็กชายอรัญธรรม ประจงจิตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กชายอิทธิวัฒน์ แก้วคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กชายเอกพันธ์ บุญทศ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กชายไพรัตน์ ทุ่มโมง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กชายจิรพนธ์ เจนจบ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเกิด วัดคำเกิด  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กชายเศรษฐา บุญเล่ห์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเกิด วัดคำเกิด  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ พูดดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเกิด วัดคำเกิด  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๒๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ธงชัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเกิด วัดคำเกิด  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กชายเอกราช สิงหา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเกิด วัดคำเกิด  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กหญิงกมลชนก นารีรัตน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๓๐
เด็กหญิงกุลนิดา คำลือ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กหญิงชญาภรณ์ อ่อนวรรณา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงญาดาวดี วันเทียง

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จำปาชัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงดวงกมล บุญปก
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กหญิงตีรณา ราชอาษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กชายธนกฤต สาขาโพ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงธันยา พันธุ์มูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กชายปฏิภาณ คำลือ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กหญิงปวีณา สีบุญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๐ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๕๔๐
เด็กหญิงพิมพิกา ประสานงาม

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ธงไชย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กหญิงสิรีณิพัชร สาลี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กหญิงอรปรียา มีเดช
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กหญิงเจนจิรา กลางถิน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ลครลำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงกมลชนก ทองงาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กหญิงขวัญธิดา ตรีวิเศษ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กชายธนพนธ์ ต้นจัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กชายธนภูมิ ศรีบุญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๕๐
เด็กชายธนวัฒ ศรีบุญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กชายปฐมพร แซ่โง้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กชายปภังกร พูดดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กหญิงปรียานุช อาษาจิตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กชายปติชล ธงไชย
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กหญิงปยกรณ์ วอทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กหญิงปนนารี อาษาจิตร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กชายพินิจ คำลือ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กชายภาณุพงษ์ เพชรไพร
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กชายวรวัฒน์ วรศิลป
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๖๐
เด็กชายวีรัตน์ ธงชัย

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงสุพรรณี ราชอาษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กชายอัษฎายุธ คำลือ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กชายเขษมศักดิ

์

ชาติทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยวนยี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองหนุน
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ วันเทียง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายวรัญู เสาะแสวง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กหญิงจินดามณี หอมหวล
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กชายฐาปกรณ์ สิงคำ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กชายณัฐพล เข็มเพชร

๒๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กชายนัฏฐกร แสงส่อง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กหญิงนิจฉรา สมบัติหล้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กชายภาณุพงศ์ เพตะกร
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กชายภูวนาท จันใด
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๑ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กหญิงมณฑิตา เพียรเพ็ง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงรัตติยากร ไหลริน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กหญิงศิรินันท์ บรรจุทรัพย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กชายสงกรานต์ เลียงโสภา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กหญิงสิริมา เข็มเพชร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๘๐
เด็กหญิงสุนันทา ศิลา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แพงกันยา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงอัญมณี ธงศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ แสงส่อง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กชายวัชรินทร์ แสวงแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงสาวิตรี สุเทวี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงสุนิสา ศิลา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กหญิงกิงกมล

่

สิงห์ครุฑ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กชายจตุรงค์ หอมหวล
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๙๐
เด็กชายชลธาร หอมหวล

๐๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๙๑
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ สีสด

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กชายธนพล แสงส่อง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ หอมหวล
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กหญิงมนัสนัน มิงขวัญ

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กชายสมสตาร์ กระบวนศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

บุญสินธุ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กชายเอกพล หอมหวล
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กชายชนกันต์ ธงไชย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงชลลดา บุญทศ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กชายนริศ วันเทียง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กชายปยวุฒิ ปองกัน

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๐๒
เด็กหญิงรัตนาพร บุญทศ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๐๓
เด็กชายวุฒิชัย แสนวารี

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๐๔
เด็กหญิงศรุตยา ยืนยัง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กชายสิทธิพงษ์ ธาตุทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๐๖
เด็กหญิงสุนิสา สุวรรณเพชร

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๐๗
เด็กชายสุรชัย พิจาร

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๐๘
เด็กชายอโณทัย ก้อนใหญ่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๐๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อดกลัน

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๒ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๖๑๐
เด็กชายไชยวัฒน์ ชืนตา

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กชายขวัญชัย จำใบ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีสุรักษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กชายธนกฤต สินโสภา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีสุรักษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กหญิงนภัสสร อังสนุ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กชายนวพล บุญทศ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กหญิงนาริน เรืองเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กหญิงปณิดา ประชุมไชย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กชายพายุ อดกลัน

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๒๐
เด็กชายมนต์ชัย ประสมสู่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กหญิงวนิดา ชนะศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กชายศุภวิชญ์ วันเทียง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กหญิงสิริยากร กลัดแปน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ลุนบุตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กชายอดิศร ประสมสู่
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กหญิงกนกพร สีดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กชาย ธเนศพล. บุญทศ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กชายบุณยกร บุญเหลือม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กชายทินกร สุวรรณกูฎ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๓๐
เด็กชายธนวัตน์ บุญทศ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ประชุมชัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายจิรภัทธ์ คำหาร
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กหญิงชนัญชิดา เชือวงศ์

้

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กหญิงทิพอัปสร เมืองคง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กหญิงนันทัชพร กันภัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กหญิงนันธิดา โคตะพัฒน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๓๗
เด็กหญิงปาริญาภรณ์ เข็มพันธ์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กชายวัชระ แซ่ตัน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กชายศิริวรรณ อินอ่อน
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๔๐
เด็กหญิงสุเมธินี เส้นเศษ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กชายเดชาวัต ทองลา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กชายณัฐนันท์ เส้นเศษ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๔๓
เด็กชายเนตรฉัตรชัย แสนสุข

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กชายณรงค์ชัย ปูจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๓ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กชายธีรภัทร์ ชาวกันหา
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กชายวินเนอร์ หมายมี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กหญิงศรินทิพย์ สรรพทรัพย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงสุธาสินี
อภิวัฒนอลงกรณ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กชายขจรชัย ปดสาพัน
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๕๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มานัต

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กชายฐิติกร จันทศร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๕๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ขันเงิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กชายธีรพงศ์ หรเพลิด
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กชายพันธกานต์ ประทีปอรุโณทัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กชายเพชรายุทธ นักบุญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กหญิงกัญญวีร์ คำกอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กชายคิมหันต์ อินอ่อน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กหญิงจารุมณี อินอ่อน
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ขันชะลี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๖๐
เด็กหญิงพิไลวัลย์ ขันเงิน

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๖๑

เด็กหญิงวิภาพร พลลือ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กชายสุเมทร์ ลีลับ

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กชายหาญชัย ลีลับ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กหญิงชลดา ลุนโพง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กหญิงชุติกาญน์ พลโยธา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กหญิงชุติมา พงษ์รัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กชายทศพล อินอ่อน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดีสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ อุปไชย
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๗๐
เด็กหญิงธิดาวรรณ์ อุปไชย

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๗๑

เด็กหญิงพรทิพย์ สีคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๗๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ หอมหวล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๗๓

เด็กหญิงศิริยาภรณ์ ไกรยสินธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๗๔

เด็กชายอภิวัฒน์ แสนกระจาย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๗๕

เด็กชายสุนทร วงษ์คำชาว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๗๖

เด็กหญิงกมลวรรณ บุญอาด
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กชายฐิติโชค พรมลี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๗๘

เด็กชายนครินทร์ สายคำวงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กชายนวภล เมืองคง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๔ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๖๘๐
เด็กหญิงมลฤดี มะลิติไข

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กหญิงรุ้งตะวัน คู่แก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กหญิงวิมลวรรณ จันทร์ประเทศ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กหญิงสุพิชญา เชือไทย

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กหญิงสุมิตรา เด่นดวง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กชายสุรวุฒิ โภคชัย
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กหญิงจตุพร นักธรรม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กหญิงญานิกา ลีลับ

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กหญิงณินัฐชา ไชยมาตย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กชายธนภูมิ ลาดหนองขุ่น
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ วงศ์ใส

๐๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กหญิงปวีณา มูลไชยสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กชายวศิน บุญเรือง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กชายวัชรพล ตีตรา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ นักบุญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กหญิงอนุสรา จันใด
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กชายอภินันท์ ชาดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กชายกฤติพงษ์ อำกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กหญิงจิณณพัต จันทร์ประเทศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กหญิงชุติมา คำสอาด
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กชายธรรมนูล เรืองทรัพย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๐๑
เด็กหญิงภัทรลดา สิงขรณ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กชายวงศธร โคตรเมือง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๐๓
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญมีบุตร

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๐๔
นางจันทร์ศรี เส้นเศษ

๒๘/๐๙/๒๔๙๙

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๐๕
นางรัตนาพร อินอ่อน

๒๐/๑๑/๒๕๐๖

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๐๖
นางลำรงค์ รุ่งเรือง

๓๐/๐๑/๒๕๑๐
กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๐๗
นางสาววรรณวิภา ช่วงโชติ

๒๔/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๐๘
นางสาวสมภาร ช้างสาร

๑๕/๐๙/๒๕๑๑

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๐๙
นายสัญญา มิพล

๓๑/๐๕/๒๕๑๗

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๑๐
นางสาวเปลววดี จันเหลือง

๐๘/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๑๑

นายไพบูลย์ สายหยุด
๐๕/๐๓/๒๕๒๕

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๑๒

นางสาวคำภู คำเสวก
๑๘/๑๐/๒๕๑๙

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๑๓

นางสาวจุฑามาศ แสงเลิศลำ
๐๙/๐๖/๒๕๓๕

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๑๔

นางบัวไข สีสด
๑๑/๐๘/๒๕๑๔

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๕ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๗๑๕

นายประยุกต์ พยุงวงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๒๒

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๑๖

นางสาวมะลิจันทร์ เสียงใส
๑๐/๑๐/๒๕๒๒

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๑๗

นางมะลิวัลย์ รุ่งเรือง
๑๖/๐๓/๒๕๑๕

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๑๘

นางสาวสุภาวดี ปองกัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๑๙

นางสาวเพ็ญศรี พลแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๐๔

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อยู่เย็น

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กชายกิติศักดิ

์

ส่วนบุญ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กหญิงบุตรตรี พงษ์พันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กชายพงษ์ยศ นางาม
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ส่วนบุญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กหญิงศุจินทรา ปากเสียงดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กหญิงอรอุมา แก้วพิลา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กชายจิราดร ไชยศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กหญิงธนพร พรหมไหม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กหญิงบรรจง เพียรผล
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๓๐
เด็กหญิงศรัณย์พร นักบุญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ถาวร
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กหญิงอกนิฎ ส่วนบุญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กหญิงกนกพร อนุมาตย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กหญิงกนกวรรณ อินอ่อน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ศัทธาคลัง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กชายธนรงค์ สีขาว
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กชายปานุวัฒน์ แดงดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กหญิงปารวี ลีลับ

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กชายพรหมรังสี พลับลัดโพธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๔๐
เด็กชายภูริปกรณ์ จันทร์พัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กชายรพีภัทร ชัยสูงเนิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กหญิงรัชนีกร อินอ่อน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กหญิงวิมลสิริ หมู่หมี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กหญิงสกุลทิพย์ กันภัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กชายสรรเพชญ์ สวรรค์ลำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กหญิงสาวิกา เกิดแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กหญิงเกศสุดา สุระสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กหญิงจิตตรา ศุภฤกษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กชายจิรวัฒน์ นางาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๖ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๗๕๐
เด็กหญิงชนาภา นุ่นมัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ พรมพงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๕๒

เด็กหญิงณิชากร ศรีชารู
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กชายทวีชัย อิฐทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กชายธนกฤต แสงอ่อน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กหญิงนพรัตน์ ไชยนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กหญิงนัชรินทร์ ศรีลาลัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กชายบัณฑิต ทุ่มโมง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กหญิงปวัณรัตน์ อยู่สุภาพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กหญิงปุณณิศา ทองทศ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๖๐
เด็กชายพงษ์นรา งิวลาย

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กชายภูมิภัทร พิสดาร
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กชายภูริพัฒน์ นักลำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กหญิงรัตติญา บำรุงนา
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กชายวีระยุทธ ถาวร
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กชายศรวิษฐา แก้ววิไล
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กหญิงศิรภัสสร อินอ่อน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กหญิงศิริขวัญ พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กชายศุภชัย อุปชัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กชายสรศักดิ

์

นักบุญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๗๐
เด็กหญิงสิรินันท์ มันจิตร

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กชายสิริศักดิ

์

สิงห์แก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงศ์คำชาว
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กชายอัครพล อยู่เย็น
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กหญิงเยาวมาลย์ มังฉกรรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กชายโกวิท ดวงมะลิ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กหญิงกนกพร ถาวร
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กหญิงกนกอร นักธรรม
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กหญิงขวัญใจ ภักดียุทธ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กหญิงจอมขวัญ นันทเสนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๘๐
เด็กชายชุติพนธ์ สิงหา

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ นักธรรม
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กหญิงทิพยรัตน์ นักธรรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กชายธนพล แสงส่อง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กชายธีรพัฒน์ อยู่เย็น
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๗ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กชายภานุวัฒน์ สงเคราะห์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กหญิงมัทนา พรมลี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กหญิงรจนา นักลำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กหญิงลลิตา ค้าข้าว
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กหญิงวิชชุดา สีสด
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๙๐
เด็กชายวิทวัส ยุงสันเทียะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วันนาพ่อ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กชายอัษฎาวุฒ พรสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กชายทินกร ประสงค์ทรัพย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กชายผดุงเกียรติ สัตย์ซือ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กหญิงวิชชุลดา หอมหวล
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กชายศราวุธ โคตรสมบัติ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กหญิงสุทธิดา ทองบ่อ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๙๘

นายกิตติพงษ์ ตามบุญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๗๙๙

นายจตุรงค์ ทองดวง
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๐๐
นางสาวจิดารัตน์ สนธิ

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๐๑
เด็กชายจิรวัฒน์ โพนสิม

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๐๒
นายจิรายุ จรูญเรือง

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๐๓
นายณัฐกฤษ ฟสันเทียะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๐๔
นายนครินทร์ ศรีบุตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๐๕
นายนพรัตน์ แสวงแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๐๖
นายนันทวัฒน์ เวฬุวนารักษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๐๗
นางสาวปยธิดา พรมโสภา

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๐๘
นายปนพงศ์ พันดวง

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๐๙
เด็กชายพสธร หอมหวล

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๑๐
นายรัฐติพงษ์ นักธรรม

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๑๑

นางสาวอนิศรา เขียวคราม
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๑๒

นายเนติพงษ์ อุทธา
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๑๓

นางสาวกนกพร หอมหวล

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๑๔

นางสาวคำสอน มิงขวัญ

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๑๕

นางสาวจิดาภา เหลากลม
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๑๖

นางสาวจินดามณี พรมเมือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๑๗

นางสาวธิดารัตน์ คัชรินทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๑๘

นางสาวนภาพร แพงพงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๑๙

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ยาศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๘ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๘๒๐
นางสาวศิริลักษณ์ อยู่เย็น

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๒๑

นายสัญชัย วิกล
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๒๒

นายสันติสุข ศรีมันตะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๒๓

นายสิทธิพงษ์ ส่วนบุญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๒๔

นายอนุชา มงคลคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๒๕

นางสาวเนาวรัตน์ เข็มเพชร
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๒๖

นายกันตนพ คำจีนศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๒๗

นางสาวจุฑาทิพย์ ชอบศิลป

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๒๘

นางสาวชลธิชา เนินทราย ๑/๖/๒๕๔๑ โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๒๙

นายชัยกมล หอมหวล
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๓๐
นายธีธัช พงษ์ภูริพัฒน์

๐๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๓๑

นางสาวนฤมล ยิมสายคำ

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๓๒

นางสาวรุ้งตะวัน โพธิงาม

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๓๓

นายลิขิต อินอ่อน
๐๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๓๔

นางสาวศลิษา กองคำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๓๕

นางสาวศิริพร จารุจิต
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๓๖

นางสาวอภิสรา สกุลสันติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๓๗

นางสาวอัจฉรา เพ็งศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๓๘

นางสาวเจนจิรา เนินทราย
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๓๙

นายเจษฏา พึงภพ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๕๙/๔๘๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จักรสาน

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กหญิงสงกรานต์ โกมลหิรัญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กชายสิทธิพร พรมหงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กหญิงยลรดี เขียวสุดตา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กหญิงศุภิสรา ชิงชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กหญิงเมจิ สามเกษร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ ผุดผ่อง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กชายพิพัฒน์ บุญพะยอม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ หอมหวล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กหญิงขวัญชนก บุญลิลา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๕๐
เด็กหญิงชมพูนุช วังนิล

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กหญิงชลธิชา คำแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กหญิงชลลดา หอมหวล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กชายฐปนวัฒน์ ศรีเชียงหา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กหญิงศิรภัสสร จันทร์เปง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๙ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กหญิงเขมวิกา หอมหวล
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กชายเรวัตร์ เทพวาที
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กชายศิลปชัย บุตรศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กชายสุรบดี วงรัตน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กชายอภิชิต หอมหวล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๖๐
เด็กหญิงอารียา ศรีพุทธรินทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กชายเอกชัย เนินทราย
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กชายกรวิชญ์ พันเพลิงพฤกษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เมืองคง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กหญิงณัชชา เปตะโก
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กชายธนกฤต อุตสาหะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ขันสัมฤทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เส้นเศษ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กหญิงสุรีวรรณ นามสุวรรณ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กหญิงจิราภา เพริศแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๗๐
เด็กชายชนาธิป พิมพ์พงค์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กชายศุภโชค พิมพ์พงค์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กชายอนุพงศ์ เปรียมกระโทก

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กหญิงภัทรธิดา เชือดี

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กชายวายุ อุตส่าห์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กหญิงกานต์รวี ไพเรืองโสม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กหญิงขวัญสุดา จำปา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กชายทีปกร พรมลิ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กหญิงนรินรัตน์ บุญขันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กหญิงนิชาภัทร ถินบาง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๘๐
เด็กหญิงประภาพร เมืองแสน

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กชายพุทธิพงษ์ นาคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กหญิงวิชชุดา สมจิตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กชายเกรียงไกร นามบุดดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กหญิงเบญจพร เหล่าชัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ยศบุญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีนวล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กชายจรณินทร์ จารุจิตร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์ใส
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กหญิงปาริฉัตต์ ทองใบ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๐ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๘๙๐
เด็กชายพงศธร แก้วบับพา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กชายพุทธิพงษ์ นางาม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กชายเสกสรรค์ วงษ์ใส
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กชายนิติภูมิ มันคง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กหญิงปยะภรณ์ ใจเอือ

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงมนฤดี แสบงศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กชายรัฐภูมิ ทาสี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กชายอรรถชัย มงคล
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงพรไพลิน มาศเหลือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญยืน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กชายคณาวุฒิ เขียนคำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๐๑
เด็กหญิงจิราภา แสงเมืองปก

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๐๒
เด็กหญิงชลิตา พวงศร

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๐๓
เด็กชายทรงพล ศรีโพธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๐๔
เด็กชายนนทนัทธ์ ธรรมศักดากร

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๐๕
เด็กหญิงปยะมาศ ต้นสาย

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๐๖
เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

ศรีสวรรค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๐๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีหาพล

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๐๘
เด็กชายภูริ บรรจุทรัพย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๐๙
เด็กชายสกุณวัฒน์ แพงสุพัฒ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๑๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ ประนัดโส

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๑๑
เด็กหญิงสุรางคณางค์ เหลืองแก่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กชายอรรถพล แสนศรีธนรักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กหญิงไอริน ขันติยู
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๑๔

นางดวงจันทร์ โมรา
๒๒/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๑๕

นางตัง

๋

หมันกิจ

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๑๖

นางสอน ยศไธสง
๒๒/๐๓/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กหญิงกฤติยา คามทิตย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กชายกันตพล ฤทธาพรม
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กหญิงกาญจนา แก้วไสย
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๒๐
เด็กหญิงกุลปรียา แก้วเกิด

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงจินตนา สดชืน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กหญิงจุฑามณี จันทร์เต็ม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กหญิงชนิดา บุญลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กชายชัชวาล สีชมชืน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๑ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กหญิงชัญญา สุวรรณศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กชายชาญณรงค์ คำมัน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กชายซีเนอร์ดีน ศรีสอน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กชายฐิติพงศ์ ลานนท์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

อุทุมพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๓๐
เด็กชายณัฐนันท์ ปตถาวงษ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กหญิงณัฐวดี ผิวคำสิงห์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กหญิงดวงกมล พิมพนาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๓๓
เด็กชายทรงสุทรรศน์ ปญญะศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กชายทองแดง ประจันสี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กชายทีปกร มหาจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กหญิงนลินี จันทร์หา
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กชายนาวิน ศรีกะเษตร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กหญิงปริชาต สาริพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กหญิงปาลิตา คุตะนนท์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๔๐
เด็กชายพงศกร คำนึง

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กชายพงศ์ภัค สายบุญจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กหญิงพรธิตา โพทาทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กชายพสุธร วงษ์มณี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กหญิงพัชรภรณ์ อินทรพิมพ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงพิชญ์สินี ย่อมจันแดง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงพีรดา ปนคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กชายพีรพงษ์ งามแสง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กชายภูมรินทร์ พิกากัน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กชายมันคง

่

สมหวัง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๕๐
เด็กหญิงยุวธิดา ดวงมาลา

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กชายรัชชานนท์ คำนึง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กหญิงรุจิษยา เพียขันทา
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงวริสรา บุญธรรม
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กชายวัชรพงศ์ บุญธรรม
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กชายวัชรายุทธ ใจละออ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กหญิงวิภาดา พันธ์สาย
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กชายวีรพัชร วรรณวงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๕๘
เด็กหญิงศิริประภาพร

ลุนพิลา
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กชายสถิตย์ บุญมาตย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๒ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๔๙๖๐
เด็กชายสหรัถ ศรีเกษตร

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา จิรังดา
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กหญิงสุจิตตรา มูลเหล็ก
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กชายสุชน แสนการุณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กหญิงสุชาดา สำอางค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กหญิงสุทาสินี เกษหอม
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กหญิงสุธิฌา บุราคร
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กหญิงสุพิตา ผ่องใส
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กหญิงสุภาพร ลบศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กหญิงสุภาวดี อินตะนา
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๗๐
เด็กหญิงสุรัสวดี ดวงศรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กชายสุริชยา สมบัติวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กชายสุริยา วิทศิริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กหญิงอนงค์ โนนนอก
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กชายอนวัช พรหมทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ปองปลา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กหญิงอริสรา รัตนพิเศษ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กหญิงอริสา โกกะพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กหญิงอัจฉรา เชือสุข

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กหญิงอารยา โสรกศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๘๐ เด็กหญิงเกษศราภรณ์
พุฒปา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๘๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ผ่าโผน

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๘๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้ววิเศษ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายเทวราช พิกากัน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กชายเอกพล ทองอ่อน
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กหญิงแพรวา โพทาทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กหญิงกนกอร บุญเสน่ห์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กชายกฤษฎาวุฒิ บุญสาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กชายกฤษสรวง สิงห์นาค
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กหญิงจารุวรรณ คำภา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กชายจิรานุวัฒน์ ทองปาน

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กชายจิรายุทธ สุดแสวง
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กหญิงจุฬาลักษ์ วาทะสิทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กหญิงชมษร ราชบัวผัน
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กชายชัยพัฒย์ ประจวบสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๓ / ๒๑๓

้
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ยส ๔๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บุญมาก
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายณัฐกูล บุญมาก
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กหญิงณิชนันทน์ โรมพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ โคตรสุโพธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงธนัชพร ปองแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กชายธนากร ดวงมาลา

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงธิระญา เวินขุนทด

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กชายธีรภัทร์ สมบูรณ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กชายบวร ดาวศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กหญิงปรชญา ลีลา

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กชายพัสสน ศรีจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ สายสมบัติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ เลิศมงคลพัชญ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กชายมนตรี เปมรัมย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กชายยุทธภูมิ คำบุญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กหญิงรัชฎา เงินถม

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๑๑
เด็กหญิงรัตติยากร คำอุ่น

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๑๒
เด็กหญิงวธิดา ร่วมสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กชายวิเชียร คำคูณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๑๔
เด็กชายศศลักษณ์ การมิง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๑๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำนึง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๑๖
เด็กชายสุทธิพงค์ คามทิตย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กหญิงสุภาพร มาศกุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๑๘
เด็กชายสุริยันต์ สุวรรณโกสินธุ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๑๙
เด็กชายอธิปไตย ทองเฟอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กหญิงอภิชญา อินทรพิมพ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กชายอภิรักษ์ โกรินทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๒๒ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
จันทมาศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๒๓
เด็กชายอัษฎาวุฒิ รัตนะวัน

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๒๔
เด็กหญิงอุมาภรณ์ ชินศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กชายเจษฎากร ทองเกลียง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๒๖
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ยอดสวาส

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๒๗
เด็กหญิงเพ็ญศิริ เปรมศิริ

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๒๘
เด็กหญิงเฟองฟา ภาเรือง

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กชายเอกราช สีเหลือง

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๔ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กหญิงกฤษณา ชนะโชติ

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๓๑
เด็กหญิงกาญจนา ทุมผารักษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๓๒
เด็กชายจักรกฤษ พวกขุนทศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๓๓
เด็กหญิงจันทร์จิรา พรมราช

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๓๔
เด็กชายจิรเมธ เยาวะขันธ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๓๕
เด็กหญิงชนชนก บุญนาม

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๓๖
เด็กชายชนัญชัย จิรังดา

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๓๗
เด็กหญิงชลธิชา ปญญาใส

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๓๘
เด็กหญิงฐิติญา บุตรพรหม

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๓๙
เด็กชายณัฐกานต์ วรวัฒน์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กชายณัฐนันท์ บุญธรรม

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๔๑
เด็กชายดุสิต ศรีสอน

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๔๒
เด็กหญิงดุสิตา หมุ่ยมาศ

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๔๓
เด็กหญิงทิพวรรณ สักใส

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๔๔
เด็กหญิงธนัญญา ทองสา

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๔๕
เด็กหญิงธนัญญา ล้นเหม่

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๔๖
เด็กชายธนากร โกกะพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๔๗
เด็กชายธนาวุฒิ บุตรภักดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๔๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ภูดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๔๙
เด็กชายนนทวัฒน์ พลไชยสงค์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กชายนิติกร สมานทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๕๑
เด็กชายนิธิกร วงค์สง่า

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๕๒
เด็กหญิงนิภาพร หอมอ่อน

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๕๓
เด็กชายปฎิวัต สารศรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๕๔
เด็กชายปฎิเวท สารศรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๕๕
เด็กหญิงประภาพร เจริญพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๕๖
เด็กหญิงประภาศรี อ่อนวันนา

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๕๗
เด็กหญิงปริญา พวงทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๕๘
เด็กหญิงปณฑารีย์ พรมดวงศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๕๙
เด็กหญิงปาริชาติ ฤากำลัง

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กหญิงปยธิดา สุดแสวง

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๖๑
เด็กหญิงปยพร ก้างยาง

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๖๒
เด็กชายพนาสันต์ สิมารักษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๖๓
เด็กหญิงพรทิวา สดชืน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๖๔
เด็กหญิงพรพิมล โกกะพันธ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๕ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๐๖๕
เด็กหญิงพรรณาราย ประสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๖๖
เด็กหญิงพัชรพร หอมอ่อน

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๖๗
เด็กหญิงพิยดา สองศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๖๘
เด็กหญิงภัทราวดี คำเอียม

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๖๙
เด็กชายภูวดล ดวงมาลา

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กชายยุทธิชัย ตรีพล

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๗๑
เด็กหญิงรัชนีกร อินทนิล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๗๒
เด็กหญิงรัญระวี เสียวทอง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๗๓
เด็กหญิงวชิรญาณ์ โกกะพันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๗๔
เด็กหญิงวนิดาภรณ์ บุญลา

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๗๕
เด็กชายวราวุฒิ หว่างเค็ง

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๗๖
เด็กหญิงวริสรา เพิมผล

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๗๗
เด็กชายศราวุธ สามหมอ

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๗๘
เด็กหญิงศศิดานันท์ กันหาพันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๗๙
เด็กหญิงศศิธร สินโพธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กชายศุภกร บุน

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๘๑
เด็กหญิงศุภลักษณ์ บัวเรือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๘๒
เด็กชายสันติภาพ วรรณประไพ

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กหญิงสุพรรณหงส์ ธงชัย

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๘๔
เด็กชายอภิรักต์ กองจำป

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๘๕
เด็กหญิงอรยา แก้วเกิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๘๖
เด็กชายอรรถพล อ้นจันหอม

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๘๗
เด็กหญิงอัจฉรียา สำเนียงนวล

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๘๘
เด็กหญิงอัญชลี นามศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๘๙
เด็กหญิงอินทิรา สาริพันธ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กหญิงเมธาวี แสวงดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๙๑
นางสาวกรรณิการ์ นูขุนทด

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๙๒
นางสาวกานต์ธิรา วงศ์คำชัย

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๙๓
นางสาวชญานันท์ สาริพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๙๔
นางสาวชนิตา ไชยสีดา

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๙๕
นางสาวช่อทิพย์ สุทธโส

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๙๖
นางสาวนิชนันท์ นิลพงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๙๗
นางสาวนุชนภา สังเกิด

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๙๘
นางสาวประภาภรณ์ บุตรจินดา

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๐๙๙
นางสาวปรารถนา อุ่นวงค์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๖ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๑๐๐
นางสาวปาณิสรา กระทุ่ม

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๐๑
นางสาวพัชรินทร์ วงษ์ใหญ่

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๐๒
นางสาวภาวินี อ่อนวรรณา

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๐๓
นางสาววาริณี จันทะคูณ

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๐๔
นางสาววิไลลักษ์ เพ็งกระจ่าง

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๐๕
นางสาวศศิธร ดาวสี

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๐๖
นางสาวศุภรดา เสมามิง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๐๗
นางสาวสุพัตรา นิธิพรสวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๐๘
นางสาวอริญา สองศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๐๙
นางสาวเกตน์สิรี สุดแสวง

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๑๐ นางสาวแสงวิไลวรรณ
ผิวนวล

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๑๑

นางสาวไพรัตน์ พวงพ่วง
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๑๒

นางสาวกนกวรรณ ศรีฐาน
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๑๓

นางสาวกิรณา สาริบุตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๑๔

นางสาวขนิษฐา สีหนาถ
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๑๕

นายคมสันต์ ดวงมาลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๑๖

นายคุณารักษ์ งามล้วน
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๑๗

นางสาวจันทกร สุดแสวง
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๑๘

นางสาวจันทร์นภา ตะวังทัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๑๙

นายจิรวัฒน์ คำนึง
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๒๐
นางสาวจิราพร ก้งเส็ง

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๒๑

นางสาวจิราวรรณ บุญสอน
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๒๒

นายชัยวัฒน์ สำรวมใจ
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๒๓

นางสาวชืนนภา

่

วรรณประภา
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๒๔

นางสาวทัศนีย์ โศรกศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๒๕

นางสาวทิพาพร สุดแสวง
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๒๖

นายธนธร บุตรภักดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๒๗

นายธนวัฒน์ สุมามาลย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๒๘

นางสาวธนาภรณ์ ปองแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๒๙

นายธวัช ตูมหอม
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๓๐
นางสาวธารารัตน์ จำป

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๓๑

นางสาวธิตติยา พิมมะเส็ง
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๓๒

นางสาวนนทิรา อินทสอน
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๓๓

นายนรินทร์ คลังกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๓๔

นางสาวนริศรา พูนเกษ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๗ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๑๓๕

นายนฤบดินทร์ ทาบุญเมือง
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๓๖

นางสาวนฤมล วงษ์ใหญ่
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๓๗

นางสาวนิลาวัลย์ สายบัวบาน
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๓๘

นางสาวนิษฐา ลุผล
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๓๙

นางสาวปฐมาวดี สีชมชืน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๔๐
นางสาวปยวรรณ พูลเกษม

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๔๑

นางสาวพนินทรา ศรีมะลัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๔๒

นางสาวพรพิมล ดาญาน
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๔๓

นางสาวพรพิมล ศรีมะลัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๔๔

นางสาวพัชรินทร์ แหวนหล่อ
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๔๕

นางสาวพายุรีย์ บุญน้อม
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๔๖

นายพีรพัฒน์ พรมมี
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๔๗

นายพีระพล กองสำลี
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๔๘

นายพุฒิพงศ์ สังฆรัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๔๙

นายภัณฑบดี อินทะวงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๕๐
นางสาวภัสราพร ทองดำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๕๑

นายภานุวัตร ลำเลิศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๕๒

นางสาวมณีวรรณ อนาเนตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๕๓

นายยศนคร คันโท
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๕๔

นางสาวรมย์ชลี นามขำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๕๕

นางสาวรัติยา ลีลา
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๕๖

นางสาววนิดา บุตรดา
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๕๗

นายวรพจน์ ณะติโย
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๕๘

นางสาววราภรณ์ พันธุ์ศิริ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๕๙

นายวิทยา อินทรเทวา
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๖๐
นายวิทวัส นามวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๖๑

นายวิทวัส นำคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๖๒

นางสาววิรากร สุภชีพสิริ
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๖๓

นางสาววิไลลักษณ์ แพงจิกลี
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๖๔

นายวุฒิชัย ห้าวหาญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๖๕

นายศราวุธ คำนึง
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๖๖

นายศวิษฐ์ นรมาศ
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๖๗

นายศักดิมงคล

์

บุญจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๖๘

นางสาวศิรินธรา ศรีสว่าง
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๖๙

นายสรายุทธ จิตแสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๘ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๑๗๐
นางสาวสายธาร สืบสวน

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๗๑

นางสาวสิริพร เพชรนำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๗๒

นางสาวสุชาดา วงษ์ใหญ่

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๗๓

นางสาวสุทธิดา ปรือทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๗๔

นางสาวสุนันทา ประจวบสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๗๕

นางสาวสุภัสศร พุฒพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๗๖

นายสุริยันต์ สีถาน
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๗๗

นายหาญศึก ประจวบสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๗๘

นายอภิสิทธิ

์

ปรือทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๗๙

นางสาวอรพินท์ บุญมาตย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๘๐
นางสาวอัจฉรา สมนึก

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๘๑

นางสาวอัจฉริยา สืบสวน
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๘๒

นางสาวอาทิตยาธร สุริสุ
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๘๓

นางสาวอาธิติยา โกกะพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๘๔

นางสาวอารีรัตน์ พันสุรีย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๘๕

นางสาวเบญจพร แสงกล้า
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๘๖

นายเมธี ชินศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๘๗

นายโชคชัย ทานนท์
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๘๘

นายธรรมศักดิ

์

หริรักษ์พงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๘๙

นางสาวพิชญาภัค บุ้งทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๙๐
นางสาวรวี ทองขำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๙๑

นายวรชิต เมืองกุดเรือ
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๙๒

นายวิทยา คงปญญา
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๙๓

นางสาวสุทัศตา คำไสย
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๙๔

นางสาวสุปราณี ทอนศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๙๕

นางสาวสุมิตตา ดวงมาลา
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๙๖

นางสาวอัญชลี ปองแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๙๗

นายเพลิงการณ์ เสาอีง่อง
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๙๘
เด็กหญิงปราณปรียา กองสินแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๑๙๙

เด็กหญิงพจนีย์ รัตนวัน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงธิติมา สีมารักษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๐๑
เด็กชายนิพิฐคุณ บุญมาก

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๐๒
เด็กชายสหรัฐ วงศ์บา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๐๓
เด็กหญิงอมลรดา ประดับศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๐๔
เด็กชายกิตติธร ไชยคำดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๙ / ๒๑๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๒๐๕
เด็กหญิงธาวินี ดาวสี

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๐๖
เด็กหญิงปฏิญากรณ์ รัตนวรรณ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๐๗
เด็กชายปยะดนัย กตะสิลา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๐๘
เด็กหญิงสุภัสสร ปานท่าไม้

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๐๙
เด็กหญิงสุอมรรัตน์ จันดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๑๐
เด็กชายเดชาธร ปองแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๑๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงสุวรรณ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๑๒

เด็กหญิงกัลญา ลีลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๑๓

นางสาวณัฐสุดา คำคูณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กชายธนวรรธน์ ทองจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กหญิงธิติมา ก้องแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๑๖

นายนันทวัน มุ่งดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กหญิงปณณิษา เห็มทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กหญิงปุณยนุช บันเทา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สีวอ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๒๐
นางสาววาสนา ทำเนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๒๑

นายวิชชากร สีหมอก
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๒๒

เด็กหญิงศลิษา พูนมัน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๒๓

นางสาวศิริกานต์ อินทร์งาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กหญิงศิริวิมล ศิริจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กชายศุภกิจ สีหมอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กชายสหรัฐ บุญเลิศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กชายสิทธิพร สีแสงหน่อม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กหญิงอภิสรา ทองแสง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กหญิงอริสา ทองพิมพ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๓๐
เด็กหญิงอัญชลี ชืนคลัง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กหญิงอารีญา พันธ์บุตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๓๒

นายเขมทัต อาจกล้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กชายจิรายุ โกษากุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กหญิงณัฐกมล คำหาญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กหญิงธัญชนก บุญอาจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุทธโส
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กชายนครินทร์ บุญเติม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กชายพงศ์ธร สีหมอก
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กชายพงษ์สันติ

์

จันทมาศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๐ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๒๔๐
เด็กหญิงพรนภา ปทมะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กชายภัทรภูมิ มีธรรม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กชายภาคภูมิ มีธรรม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๔๓

นายศาสตราวุฒิ ทองเย็นเรือน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กหญิงสุนิตา อุ่นคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๔๕

เด็กชายสุริยศักดิ

์

คำหาญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กหญิงสุวัฒนา กำแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กชายอภิรักษ์ สุทธโส
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กชายอาคม บัวพา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๔๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ อินทร์พิมพ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๕๐
เด็กชายชัยรัตน์ โสภี

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๕๑

เด็กหญิงวรรณิกา อาจกล้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๕๒

เด็กชายสุธี วงษ์สุวรรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๕๓

เด็กหญิงอารัญญา ภูสมยา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๕๔

เด็กหญิงกรกนก ลีลา
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๕๕

เด็กชายคุณากร คามราช
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๕๖

เด็กชายจรัญ กล่าวเกลียง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๕๗

เด็กชายชาญชัย ยอดบุญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๕๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ชามัท
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๕๙

เด็กชายณัฐพล ทองจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๖๐
เด็กหญิงพนิดา ดาญาน

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๖๑

เด็กชายพรสวรรค์ ศรีหมอก

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๖๒
เด็กชายพรหมมินทร์ ศรีอ้วน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กชายพีรชัย คำคูณ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๖๔

เด็กหญิงวิชุดา คำค้อ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กหญิงศุภณิต สีหมอก
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๖๖

เด็กหญิงอัจฉรีกรณ์ รักศิลป
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๖๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อินทร์พิมพ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กหญิงเบญจณีย์ เบ็ญจขันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๖๙

เด็กชายเมฆา ภูสมยา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๗๐
เด็กชายธีรภัทร์ สีหะนาถ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๗๑

เด็กชายบุญมา จันทริศิลป
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๗๒

เด็กชายบุญมี สีหมอก
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๗๓

เด็กชายปณวิทย์ แสงนิล
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๗๔

เด็กชายวิศัลย์ กล่าวเกลียง

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๑ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๒๗๕

เด็กชายอภิชาติ สีหมอก
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๗๖

นางสาวประภาพร ศิลากุล
๑๙/๐๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๗๗

นางสาวมุก บุญมาก
๒๙/๐๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๗๘

นางลำพึง รัตนวัน
๑๙/๐๙/๒๕๑๙

กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๗๙

นางสุปราณี เห็มทอง
๑๔/๐๒/๒๕๐๐

กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๘๐
นางสาวเกตน์สิรี สีหมอก

๐๘/๐๘/๒๕๑๔

กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๘๑

นางสาวกาญจนา สุทธโส
๒๗/๐๔/๒๕๒๘

กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๘๒

นางสาวลดาวรรณ ศรีเสมอ
๒๘/๑๐/๒๕๑๓

กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๘๓

นางสาวอุทัย ศรีมะลัย
๑๖/๐๑/๒๕๐๙

กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๘๔

นางอ่อนจันทร์ วระจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๑๒

กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๘๕

นางเสาวลักษณ์ บุตรดา
๑๗/๐๙/๒๕๑๑

กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กหญิงกนกพร ชะนะสีห์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กหญิงชุติมา วัฒเดช
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กหญิงนริศรา น้อยจันวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กชายปาณวัฒน์ ชาญรอบรู้
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๙๐
เด็กชายพลกฤต ลีลา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา นามโคตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กหญิงสุมิสา นามโคตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๙๓
เด็กหญิงสุรางค์พิมล เกษอินทร์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กชายอนุชิต มีศิลป
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กหญิงกิตติมา บานเย็น

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กชายจักรรินทร์ ปองแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๙๗

เด็กหญิงจุฑาวัลย์ ดาวเรือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กหญิงญดาวรรณ พรมจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กชายฐิติพงศ์ สุขศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ตรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๐๑
เด็กชายธวัฒชัย หลักทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๐๒
เด็กหญิงธิชานนท์ สายพิน

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๐๓
เด็กชายธีรภัทร เสียงอ่อน

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๐๔
เด็กหญิงปนัดดา ปองแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๐๕
เด็กหญิงพนิตตา ทำสาลี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๐๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ปทมะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๐๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ ลุผล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๐๘
เด็กชายอิทธิพล ทัพขวา

๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๐๙
เด็กชายกฤษณชัย ลุผล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๒ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๓๑๐
เด็กชายกฤษณะ ลุผล

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๑๑

เด็กชายกล้าณรงค์ พูดเพราะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๑๒

เด็กหญิงชุติมา อบเชย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๑๓

เด็กชายธีรพงษ์ บุญประเสริฐ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๑๔

เด็กชายปฐมพงษ์ ประขัน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๑๕

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ น้อยใส

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๑๖

เด็กหญิงพรชิตา สาระดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๑๗

เด็กหญิงศศิกานต์ สำเนียงนวล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๑๘

เด็กหญิงปนัสยา ข้อสกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๑๙
เด็กหญิงปราณปรีญา พันธ์ทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๒๐
เด็กหญิงศศธร ลุผล

๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๒๑

เด็กชายสุธนัย น้อยใส
๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หารหงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๒๓

เด็กหญิงรัตน์ติยา ลุผล
๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๒๔

เด็กชายธนานุวัตร เอียมอินทร์

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแขนศอก วัดคำแขนศอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กชายภานุพงษ์ สกุลจาป
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแขนศอก วัดคำแขนศอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๒๖

เด็กชายเลิศชาย นามบุดดี
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแขนศอก วัดคำแขนศอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๒๗

เด็กหญิงวรรณวิศา มณีกัญย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแขนศอก วัดคำแขนศอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๒๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เศรษสุวรรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแขนศอก วัดคำแขนศอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๒๙

เด็กชายอภิมงคล ดาวศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแขนศอก วัดคำแขนศอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๓๐
เด็กชายอัษฎา ชืนชม

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแขนศอก วัดคำแขนศอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๓๑

เด็กชายพีระพงษ์ มณีกัน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๓๒

เด็กหญิงอุมาพร บำรุงรศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๓๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ แน่นอุดร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๓๔

เด็กชายฐิติพัฒน์ อุปริมากูร
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๓๕

เด็กหญิงสุมิตรตรา ฆ้องมีเสียง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๓๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไตรยสุทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๓๗

เด็กชายก้องภพ แสบงบาล
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๓๘

เด็กชายชวลิต วรรณพฤกษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กชายณทกร ศรีวรมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๔๐
เด็กชายพันธวัช มาละ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กชายมฆวัน ผลจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๔๒

เด็กชายลัชชา ผลาชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๔๓

เด็กหญิงวันทนา นาคธน
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กหญิงศิรินันท์ พันธ์ศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๓ / ๒๑๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๓๔๕

เด็กชายสิทธิพล บุญปก
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กชายจักรพงค์ สร้อยกุดเรือ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๔๗

เด็กชายชนาภัทร ชิดเชือ

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กชายทับทิม พันธ์ศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กหญิงทิวาพร จันทร์สว่าง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๕๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน วาสิงห์หน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๕๑

เด็กหญิงวนิดา บุญถูก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๕๒

เด็กชายสุธีรัตน์ ปองศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๕๓

เด็กชายเฉลิมพงษ์ ผลจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๕๔

เด็กชายพิกุล ผลจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๕๕

เด็กชายศักดินนท์ ศรีวรมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๕๖

นางบุญนำ คงทวี
๑๙/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๕๗

เด็กหญิงจิตรลดา ผลจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๕๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ธงสินชัย
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๕๙

เด็กหญิงณัฐพร เสมอใจ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัยชาญ

๒๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๖๑

เด็กชายธีระวัฒน์ งามวงค์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๖๒

เด็กชายพงศกร ศรีวะรมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๖๓

เด็กหญิงยลดา การสุวรรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๖๔

เด็กชายศุภกร ปนะพัง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๖๕

เด็กชายภานุพัฒน์ ลือทองจักร
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๖๖

เด็กชายเจษฎากร บุญสิทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๖๗

เด็กหญิงเมตตา ขำผิวพรรณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กหญิงชนิดาภา ทีบุญมา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กชายสุริยะ วงค์พุทธา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๗๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ชืนตา

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว วัดโคกยาว  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กหญิงจุฑามาศ กาลจักร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว วัดโคกยาว  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กหญิงชนากานต์ ดิษธรรม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว วัดโคกยาว  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงนลินทิพย์ กาลจักร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว วัดโคกยาว  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๗๔

เด็กหญิงนิรมล มูลสาร
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว วัดโคกยาว  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กหญิงนิสากร กาลจักร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว วัดโคกยาว  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว วัดโคกยาว  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กหญิงศิริพร กาลจักร
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว วัดโคกยาว  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กชายเดชนรินทร์ ดีไว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว วัดโคกยาว  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กหญิงกนกพร ศรีวะรมย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๔ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๓๘๐
เด็กหญิงจินตนาพร แวงบุญ

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กชายชยุตม์ จ้อยศรีเกตุ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กชายนฤบดินทร์ กองไทย

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กหญิงพลอย จินดาศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ เยาวโนภาส

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กหญิงละมัย บุญมีรอด
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กหญิงศรุตา ครผา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กหญิงกิตติยา โอวเต็ง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กหญิงจุรนี สีวะรมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กชายเถลิงศักดิ

์

เบียพัด

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๙๐
เด็กหญิงปรีชญา เจนคง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กหญิงกุลภา เย็นไธสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กชายพงศธร ภูมิไชยโชติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วเนตร
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดเสาเล้า  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กหญิงเมธปยา กันจินะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดเสาเล้า  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กหญิงกวินนาฎ ศุภศร
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๙๖

เด็กชายจารุกิตติ

์

ชูรัตน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กชายธนดล สมพร
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๙๘

เด็กชายรัฐพล ดังโพนทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๓๙๙

เด็กชายวิศวะ ตรุษไทย
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ นิลจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๐๑
เด็กชายอติชาต โพธิด้าม

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๐๒
เด็กชายอรรถพล ศรีมันตะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๐๓
เด็กชายเจษฎากร ทาลิภูมิ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๐๔
เด็กชายเอกสิทธิ ไชยคำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๐๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ มาสวันนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๐๖
เด็กชายณัฐกมล มูลสาร

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๐๗
เด็กชายณัฐนนท์ โทนะพันธ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๐๘
เด็กชายนันทวัฒน์ มานพ

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๐๙
เด็กชายพงศธร ศรีชมภู

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๑๐
เด็กชายพรมศร มณีสาร

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๑๑

เด็กชายพันกร เวฬุวนาธร
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กหญิงพิชญา ผุดผ่อง
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กชายภัทรพล พันธ์เลิศ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ภาคแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๕ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กชายมนตรี แก้วดวงใหญ่
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กชายรวิภาส พรมมา
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กหญิงลออรัตน์ สุทโธ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กหญิงสุภาวดี พุ่มรักซ้อน
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กหญิงอธิตยา ชืนชม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๒๐
เด็กหญิงอภินันท์ ฮันส์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กชายอภิวัฒน์ วงษ์คำจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชูรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ถินอำนาจ

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กชายจินดนัย ทาปลัด
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กชายชินภัค ผลไธสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กชายธนากร น่าบัณฑิต
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กหญิงบุษกร ค้ามี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กชายพีระณัฐ พันธ์เลิศ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กชายอนุชา บุตรคุณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๓๐
เด็กหญิงอาทิตยา ปานสูงเนิน

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กหญิงธัญญาเรศ พลเขตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ สารบัน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๓๓

เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีมันตะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กหญิงณิชกมล พริกมาก
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กชายนพนันท์ ศรีมันตะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กชายนาคินทร์ วงศ์สุวรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กชายปฏิพล บุญศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๓๘

เด็กชายประชา จันทร์เรือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กหญิงพรปวีณ์ ทองบ่อ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๔๐
เด็กชายรัฐภูมิ ยาวะโนภาส

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กหญิงรัตติกาล แซ่โค้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กหญิงสุชาดา ทองน้อย
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๔๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บัวระพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กชายคำภีร์ ส่วนเสน่ห์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ สีมันตะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กหญิงวรรณิษา สมมาตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๔๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ สมมาตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กชายนรินทร์ ศรีวะอุไร
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ศรีวะอุไร
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๖ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๔๕๐
เด็กชายภฆวัฒน์ วงษ์ปจตา

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กหญิงภรรคลมัย ศรีวอุไร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีมันตะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กชายอมรินทร์ อุ่นวงค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๕๔

เด็กหญิงอารยา ทาชมภู
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๕๕

เด็กชายโพธิพิรักษ์

์

ถนอมศิลป
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา ทาสี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กหญิงธนพร สืบสุวรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กชายธนากร สุสุทธิ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กชายธราดล จุลการ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๖๐
เด็กชายนันทพงศ์ ไชยรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กหญิงจิราพร ยศศรียา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กหญิงฐิตาพร มูลสาร
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กชายธนภูมิ โสตะวงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๖๔

เด็กชายธีรภาพ เวฬุวนารักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กหญิงปภัทรธิดา ช่างไถ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กหญิงปราลวี ลุนาชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กชายพงศธร หาศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กหญิงพจมาลย์ ชนะพจน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กหญิงมานิตา พันธ์เลิศ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๗๐
เด็กชายศิริปญญา ย่างเยือง

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๗๑

เด็กหญิงอภิญญา ใจหมัน

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กชายอรุช พันเดช
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กชายฉัตรชัย เวฬุวนารักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ตู้ทรัพย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กชายณัฐวุฒ เวฬุวนารักษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กชายอมรเทพ เวฬุวนารักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กหญิงอัจฉราพร เวฬุวนารักษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๗๘

เด็กชายอัมรินทร์ เวฬุวนารักษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๗๙

เด็กชายเจษฎากร หวังสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๘๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ เวฬุวนารักษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กชายกรพิทักษ์ วงค์ภาคำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กชายธันยพงศ์ ศรีมันตะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กหญิงธาราทิพย์ ทองน้อย
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กหญิงธาราวดี มิงขวัญ

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๗ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กชายนัฐวุฒิ มีชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๘๖

เด็กหญิงปสุตา แสนสง่า
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๘๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน ชิลวงศ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๘๘

เด็กชายยศวรุตม์ สอนกระสิงห์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๘๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยสุทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๙๐
เด็กชายเศษฐกานต์ ศรีพุทธรินทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กชายวรายุทธ พันธ์เลิศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กชายเจตุสฏาวุฒิ พรมฬ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๙๓

เด็กหญิงจิรสุดา ชัยเมือง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

วงค์ตาผา
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กชายนันทวัฒ เวฬุวนารักษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กชายปฏิพล ทองโมลีวรรณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พลปฐม
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กชายสหัสวรรษ ดิษฐเนตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ มุละสีวะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กชายเจนรินทร์ อินทร์รัสมี

๑๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๐๑
เด็กชายคมกฤษฏิ

์

สีมันตะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๐๒
นางสาวจริยา ทองอ่อน

๒๑/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๐๓
เด็กหญิงจิรประภา เวฬุวนารักษ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๐๔
เด็กชายพันธการณ์ สีวันคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๐๕
นายอนิรุจน์ บุญสิทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๐๖
เด็กชายชาคริต ศรีมันตะ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์)

วัดหนองไก่ขาว  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๐๗
เด็กหญิงกัญจน์รัตน์ มาคา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๐๘
เด็กชายคมชาญ ผุดผ่อง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๐๙
เด็กหญิงณัฐชยา ขุนหอม

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๑๐
เด็กหญิงปณิตา ภาคแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๑๑

เด็กชายพิษณุ ชินบรรเทา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กหญิงลักขณา ภาคแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๑๓

เด็กหญิงวิลาสินี ภาคแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๑๔

เด็กหญิงศศิปภา ขุนหอม
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๑๕

เด็กหญิงอทิตติยา ภาคแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๑๖

เด็กหญิงจุฑามาศ อัตโน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๑๗

เด็กหญิงชลิดา มูลสาร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๑๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

ภาคแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๑๙

เด็กชายธานิณทร์ สุทธิประภา
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๘ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๕๒๐
เด็กชายศุภชัย แสงเพ็ชร

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๒๑

เด็กชายอโนชา ภาคแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๒๒

นางสาวกัลยา สาวะรักษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๒๓

นางจันทร์ ทองบ่อ
๐๔/๑๑/๒๔๙๙

กศน.อำเภอไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๒๔

นางสาวนุชจรินทร์ เผ่าอ้าย

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๒๕

นางสมจิต โชติเนตร
๐๔/๑๒/๒๕๑๓

กศน.อำเภอไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๒๖

นางสาวสุกัญญา นักพรรษา
๐๔/๑๐/๒๕๓๓

กศน.อำเภอไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๒๗

เด็กหญิงหยาดฟา บรรลือ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๒๘

นายเอกชัย สารีพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๒๙

นางสาวช่อบุปผา พุทธโสม
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๓๐
นางสาวดวงฤทัย บุญทศ

๑๓/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๓๑

นางสาวยุพาพร ยรรยงลือชัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๓๒

นางสาวสัมพันธ์ สาตศิล
๒๖/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๓๓

นางสาวสุกัญญา ชืนตา

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๓๔

นางสาวเหมือนฝน ปนทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๓๕

นายไพรบูลย์ มนูบุตร
๐๙/๐๙/๒๕๑๕

กศน.อำเภอไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กชายจักรรินทร์ เทียงธรรม

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ผลจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กหญิงจีรนันท์ เพชรไกร
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กหญิงฐิตาภา พสุรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๔๐
เด็กชายพลธกร ขอสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กหญิงลอยรักษ์ บุตรพรม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กหญิงอภิสรา ทองโสม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กหญิงพรพิมล แสวงผล
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กหญิงศิวาพร ขอสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กหญิงสุภัชญา ทองโม้
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กชายเชิดศักดิ

์

บัวแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ฮงทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กชายกีรติ คานทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๕๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ไตรยพันธ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กหญิงชลธิณี ส่วนเสน่ห์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กหญิงธิดาวรรณ บุญบรรลุ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กหญิงนวลระออ วงศ์จันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กชายวัชรินทร์ ภิญโญทรัพย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๙ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กชายวีรภัทร พาดำเนิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กชายสุชาติ มูลสาร
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กหญิงสุชานันท์ แก้วใส

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๕๘

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

คำศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๕๙
เด็กหญิงพัชรินทร์พร พินิจมนตรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๖๐
เด็กชายภาณุพงศ์ คำทวี

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กหญิงวรางคณา ศรีษะนาราช
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กชายสุทธิชัย แสวงผล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กชายวายุ คำศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กหญิงจินดาภา สามาอาพัฒน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กหญิงณธิดา เจือจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กชายปกรณ์ จันทร์โทวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กชายพิชิตพงษ์ บุญทศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กหญิงมนสิการ หลวงสนาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กชายวีรภัทร กลินจันทร์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๗๐
เด็กชายอติยะ พรมจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กชายกฤษดา เชือดี

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กหญิงณัฐพร แสนอ้วน
๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กหญิงนิรมัย ทองเกลียง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๗๔

เด็กชายมนตรี บริสุทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กชายอชิรพัทธ์ เจือจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กหญิงเจนจิรา สิงห์ทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กหญิงอารยา ทองพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๗๘

เด็กชายไพรศาล ทองคำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กชายพัทนัย สีนวน
๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๘๐
เด็กชายภูมิภัทร เคียงวงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงมณีรัต สีนวน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กหญิงวรัญญา ช่วยพิทักษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กชายสุชานันท์ ทางาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กชายสุรพงษ์ อินทนาน
๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กชายจีรวัฒน์ บุญพวง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กชายพัชรพล สีดำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ แซ่จิว
๐๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๘๘

เด็กชายอัครพงษ์ ทาระขจัด
๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กชายจรัญ ผิวโพธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๖๐ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๕๙๐
เด็กชายธนาวิทย์ มีสิทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กชายธีรพงษ์ แตงกรด
๑๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๙๒

เด็กชายพงษ์ศธร ดอนชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๙๓

เด็กหญิงวารีทิพย์ ธรรมรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เลาะไธสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กชายเจษฎากร ไชยเลิศ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กหญิงพรทิพา ลือเรือง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กชายพีรพัฒน์ วันอ่อน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๙๘

เด็กชายภูริช เพียรงาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กชายอภินันท์ มูลเสน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กชายอิทธิกร ร่วมธรรม

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๐๑
เด็กหญิงกัญญรัตน์ พูลทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๐๒
เด็กหญิงกาญจนา บุญประคม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๐๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ ร่วมธรรม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๐๔
เด็กชายชนพัฒน์ ประทุมวัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๐๕
เด็กหญิงนิตยา ในจิตร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๐๖
เด็กชายบุญยู้ ภาพันธ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๐๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ สร้อยพวง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๐๘
เด็กหญิงพัชราพร ชมภูดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๐๙
เด็กหญิงมุฑิตา สาคร

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๑๐
เด็กชายวชิรวิชญ์ บำรุงสุข

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๑๑

เด็กชายสราวุช พรมโยธา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ชัยพร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๑๓

เด็กหญิงกนกพร พรมจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๑๔

เด็กหญิงชมพูนุท ไตรยพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๑๕

เด็กหญิงชลิดา มิตสีดา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๑๖

เด็กชายณภัทร เงาศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๑๗
เด็กหญิงณัชฐาวีรนุช แสนพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๑๘

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ นาคูณ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๑๙

เด็กชายวัชรากร นลาราช
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๒๐
เด็กหญิงสุชานันท์ ศิริโสม

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๒๑

เด็กชายอนุวรรตน์ ศรีจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กชายอิศวะ ทาทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๒๓

เด็กหญิงใบเงิน บุตรรักษา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๒๔

เด็กชายกฏิชฎากร ราษฎรดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๖๑ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๖๒๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองรวง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๒๖

เด็กหญิงชลธิชา ปาละวงค์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๒๗

เด็กชายณัฐฐินันท์ ค้าข้าว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๒๘

เด็กหญิงณัฐริกา ติธาดา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๒๙

เด็กหญิงตติยา อนุชน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๓๐
เด็กชายธวิภัทร์ การินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๓๑

เด็กหญิงสไบทิพย์ จันทะนา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศุภพินิ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๓๓

เด็กชายภควัต พันสาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๓๔

เด็กชายภัทรพล พลนรส
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๓๕

เด็กชายวีระพล ทรงหอม
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๓๖

เด็กชายสันติภาพ มูลสาร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๓๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

การินทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๓๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ ฆ้องต่อ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๓๙

เด็กหญิงจตุรพร คันทะพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๔๐
เด็กชายธนวรรธน์ แสงขาว

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๔๑

เด็กหญิงธิดาภรณ์ แพงรูป
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๔๒

เด็กชายศิรวิทย์ บังศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๔๓

เด็กหญิงอภิญญา คำสว่าง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๔๔

เด็กชายชนาภัทร บุญบรรลุ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๔๕

เด็กหญิงณัฐธิดา อ่อนแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๔๖

เด็กชายณัฐพร มาศขาว
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๔๗

เด็กชายถนอม สายรัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๔๘

เด็กชายทยากร คำนึง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๔๙

เด็กหญิงนำฝน ดวงเคน
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๕๐
เด็กหญิงบุญญาวงศ์ บุญบรรลุ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๕๑

เด็กชายปฏิวัฒ สายรัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๕๒

เด็กหญิงปาริชาติ ชมภูเทพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๕๓

เด็กหญิงพัชราวดี โชติเนตร
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๕๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ รัศมี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๕๕

เด็กหญิงศศิธร ผ่านเมือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กชายสิรวิชญ์ แพงศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๕๗

เด็กชายคณิต บุญบรรลุ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๕๘

เด็กหญิงดวงดาว บุญบรรลุ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กชายนันทชัย พรมโคตุ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๖๒ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๖๖๐
เด็กชายปรเมศวร์ ศรีดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กหญิงปาริฉัตร จันทไชย
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กหญิงภริตา ศิริบุญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กชายวรวุฒิ บุญบรรลุ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๖๔

เด็กชายวัชรพล บุญบรรลุ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๖๕

เด็กชายวิสัณ กุลสิงห์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กชายวีรพงศ์ การินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๖๗

เด็กหญิงสุชานาถ ไกซิง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๖๘

เด็กชายอดิเรก มาศขาว
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๖๙

เด็กหญิงอนันตญา งอยกุดจิก
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๗๐
เด็กหญิงกรรณิกา แก้วทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๗๑

เด็กชายจิระพงษ์ ทับแสง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองเกษ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๗๓

เด็กหญิงนฤมล บุญบรรลุ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๗๔

เด็กชายนันทกร คำเสมอ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๗๕

เด็กหญิงพรทิพา แสนจันดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๗๖

เด็กหญิงลีลาวดี ศรีมันตะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๗๗

เด็กหญิงวรรณภา เปงใจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๗๘

เด็กหญิงวารี คำมา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๗๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

เจียมจักร
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๘๐
เด็กชายสุริยา อุปชัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๘๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ ภักดิสำราญ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๘๒

เด็กชายอนุรักษ์ บาลี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๘๓

เด็กชายอภิวัฒน์ พูลทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๘๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ อะคะบุตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๘๕

เด็กชายชัชนันท์ พิมพ์ชัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๘๖

เด็กชายทินกร ศรีรัตน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสุรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๘๘

เด็กหญิงปวีณา ปญญาเฉียบ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๘๙

เด็กชายปยะนันท์ สารทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๙๐
เด็กชายพรเทพ บุญประสม

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๙๑

เด็กหญิงพัชรี ตรีศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๙๒

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทรเสนา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๙๓

เด็กหญิงวารีรัตน์ คำทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๙๔

เด็กชายวิทยา รัตนโสภา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๖๓ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๖๙๕

เด็กชายวีรวัฒน์ หงษ์นคร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๙๖

เด็กชายสุเมศเมธา คงปราโมทย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๙๗

เด็กหญิงอารดา ขุนทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๙๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สดสี
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๖๙๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ถาวร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๐๐
เด็กชายณัฐพล สมชม

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๐๑
เด็กชายธนวัฒน์ ปริตัง

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๐๒
เด็กชายธีระพงษ์ งิวลาย

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๐๓
เด็กชายนนทกร ศรีบาล

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๐๔
เด็กชายนิชากร อุทธพันธ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๐๕
เด็กชายบุญมี สีมันตะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๐๖
เด็กชายปฏิภาณ ไตรยวงค์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๐๗
เด็กชายพิสิษฐ์ กลมเกลียว

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๐๘
เด็กหญิงมานิตา อุทธา

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๐๙
เด็กหญิงรสรินทร์ บุญโปร่ง

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๑๐
เด็กหญิงวิยะดา สายพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๑๑

เด็กชายสิรวิชญ์ จันวงเดือน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๑๒

เด็กหญิงอรอุมา แสงจันดา
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๑๓

เด็กหญิงอริสรา ปลืมใจ

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๑๔

เด็กชายแดนดนัย พิเคราะห์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๑๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุนทรา
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา กุลเกลียง

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๑๗

เด็กหญิงนฤมล โชติเนตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๑๘

เด็กชายนันธวัฒน์ มิตรสีดา
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๑๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ บุตรดาวงค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๒๐
เด็กหญิงศิรินทรา ยามา

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๒๑

เด็กชายอดิเทพ วงศ์เพ็ง
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๒๒

เด็กชายโกวิทย์ ปญญาเฉียบ
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๒๓

เด็กชายไอศูรย์ พุทธบุญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๒๔

นางสาวกรรณิการ์ สังวรจิตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๒๕

นางสาวจิรดา พรมจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๒๖

นางสาวชลธิชา อินทร์บำรุง
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๒๗

นางสาวฐิติพร คูณมา
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๒๘

นางสาวปนัดดา กาญจนบุตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๒๙

นางสาวพรทิพา รัตนวงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๖๔ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๗๓๐
เด็กชายภานุพงษ์ ไตรยวงศ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๓๑

นางสาวรุจิรา ศิลาเกษ
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๓๒

นางสาววิลาวรรณ วงจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๓๓

นางสาวสายชล มูลผล

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๓๔

นางสาวสุกัญญา บุญจันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๓๕

นางสาวอนุสรา อุดมลาภ
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๓๖

นายอมรรัตน์ รัตนเทพ
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๓๗

นายเพชร ผลจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๓๘

นายเพชรรัตน์ บุญยืน
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๓๙

นายสุวัฒน์ชัย พลมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๔๐
นายวิทยา มิตสีดา

๑๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๔๑

นางสาวสุนิชา เฉียบแหลม
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๔๒

นางสาวสุวรรณา วอทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๔๓

นายอรรถพล ทองวรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๔๔

นายเศรษฐ์ บุญทศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีคุณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๔๖

เด็กชายศักดิธัช โคตรทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๔๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ พิจารณ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๔๘

เด็กหญิงจิรกิตติ

์

บุตรดาวงศ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สราญรมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๕๐
เด็กหญิงนลินนิภา โพธิพาด

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๕๑

เด็กหญิงพรธิฌา สายศร
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๕๒

เด็กหญิงสุจิตรา อุดมพร
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๕๓

เด็กหญิงสุชัญญา ปตถาติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๕๔

เด็กชายอภิษร บริบูรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๕๕

เด็กชายอลงกต ทองเกลียง

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๕๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ สายศร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๕๗

เด็กชายจักรินทร์ แก่นสาร
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๕๘

เด็กหญิงทิพวัลย์ รัตนะโสภา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๕๙

เด็กชายนิติพรรณ สู้ณรงค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๖๐
เด็กชายปริญญา หลอมทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๖๑

เด็กหญิงพิมพา ชาติชาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๖๒

เด็กชายอนุชา สุดาจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๖๓

เด็กหญิงจีรวรรณ แสงฉวี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๖๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีสมพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๖๕ / ๒๑๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๗๖๕

เด็กหญิงธิติญา ไตรยวงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๖๖

เด็กหญิงนฤมล งิวลาย

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๖๗

เด็กหญิงปุณยานุช จรูญพงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๖๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สังฆะกาโร
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๖๙

เด็กชายศรัณยู มูลสาร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๗๐
เด็กหญิงศิริโสภา ศรีมา

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๗๑

เด็กชายสหรัฐ โพธิสาพิมพ์

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๗๒

เด็กหญิงสุทธิดา รัตนเทพ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๗๓

เด็กหญิงอรอนงค์ นามเคน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๗๔

เด็กหญิงอลิสา ไตรยวงศ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๗๕

เด็กชายเจษฎา ศรีไชย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๗๖

เด็กชายกฤษดา จวงประโคน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๗๗

เด็กหญิงจิรพัฒน์ เกษมราช
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๗๘

เด็กชายณครชัย มีสิทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ลูกเงาะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๘๐
เด็กชายนันทชัย สุขกุล

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๘๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ละครไชย
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๘๒

เด็กชายบริวัฒน์ ธงไชย
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๘๓

เด็กชายปฐพล โทริพันธุ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๘๔

เด็กชายพงศ์ภัค ไตรยวงศ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๘๕

เด็กหญิงมาริษา ไตรยวงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๘๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ เกษมราช
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๘๗

เด็กชายรัฐภูมิ สิทธิพรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๘๘

เด็กชายลภัชพล สุขสาย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๘๙

เด็กชายศราวุธ สายจันดา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๙๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จันทวงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๙๑

เด็กหญิงสุนิตา รัตนเทพ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๙๒

เด็กหญิงเปรมวดี เขียวดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๙๓

เด็กหญิงกรกนก ไตรยวงศ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๙๔

เด็กหญิงจิราลักษณ์ ไตรยวงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๙๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ไตรยวงศ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๙๖

เด็กชายชินกฤต ทองเกลียง

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๙๗

เด็กหญิงทิพามณี ยวนยี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๙๘

เด็กชายทิวากร ทับมงคล
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๗๙๙

เด็กชายธนธรณ์ ทองย้อย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๖๖ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๘๐๐
เด็กหญิงนันทิดา ปาละบุตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๐๑
เด็กชายประวิทย์ ทองอาจ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๐๒
เด็กชายภูรัตถ์ภูมิ รัตนเทพ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๐๓ เด็กหญิงมิลประภาวดี
มีสิทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๐๔
เด็กชายศักรินทร์ ทองวรรณ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๐๕
เด็กชายสิทธิพร สิทธิพรม

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๐๖
เด็กหญิงสุนันทรา สราญรมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๐๗
เด็กชายอภิชาติ แซงแสวง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๐๘
เด็กหญิงเปรมฤทัย ใจสิงห์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๐๙
เด็กหญิงกรณัฐา วงค์โสภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๑๐
เด็กชายชายอิสระ ทองแสง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๑๑

เด็กชายณัฐภัทร เพสัมพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๑๒

เด็กชายธนาพิพัฒน์ ทองจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๑๓

เด็กหญิงปนัดดา ทานะสิทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๑๔

เด็กชายพัชรพล สว่างแจ้ง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๑๕

เด็กชายรพีพัฒน์ อรศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๑๖

เด็กชายวรชาติ กาญจนีย์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๑๗

เด็กชายวายุ ชูคำหมัน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๑๘

เด็กชายศิริราช ม่วงภาชี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๑๙

เด็กชายศุภกร สายสะอาด
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๒๐
เด็กชายเจษนภัทร หอมหวล

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๒๑

เด็กชายกรวิทย์ หงษ์สาวะดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๒๒

เด็กชายกฤษดา กระแสงสิงห์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๒๓

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ระหงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๒๔

เด็กชายชัยนนท์ พวกพ้อง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๒๕

เด็กหญิงฐิติมา ทองบ่อ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๒๖

เด็กหญิงดลลชา ตราทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ สายสะอาด
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๒๘

เด็กชายธีรภัทร์ ไม่โศก
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๒๙

เด็กหญิงปนัดดา สระน้อย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๓๐
เด็กหญิงปยะดา จันใด

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ โชติเนตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๓๒

เด็กหญิงมนทิราลัย สราญรมย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๓๓

เด็กชายยุทธภูมิ พันธุขันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๓๔

เด็กชายกรณิศ ภูทองทิพย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๖๗ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๘๓๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ เมืองนก
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๓๖

เด็กหญิงณัฐนิชา เนินทราย
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๓๗

เด็กหญิงทิตยา ปนปน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๓๘

เด็กชายธนกร โพนสิงห์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๓๙

เด็กชายธนพล แสนสนธิ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๔๐
เด็กหญิงปราณี ตรีภักดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๔๑

เด็กชายพัฒสน โชติเนตร
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๔๒

เด็กหญิงวนิดา จันใด
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๔๓

เด็กหญิงวรินพร ขันอาษา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๔๔

เด็กชายวัชพล ทัพแสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๔๕

เด็กหญิงวิภา ต่อมคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๔๖

เด็กชายวีนุวัฒน์ ทานะสิทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๔๗

เด็กชายศุภชัย พลเยียม

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๔๘

เด็กชายสมเจตน์ สืบวงค์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๔๙

เด็กชายสุกฤษฏ์ ตุดถีนนท์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๕๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

สรรพทรัพย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๕๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ ธงไชย

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๕๒

เด็กหญิงเพชรา อินทวงค์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๕๓

เด็กหญิงเมธพร โชติเนตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๕๔

เด็กหญิงกุลยา ไตรวงศ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๕๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

อ่อนสี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๕๖

เด็กชายคณาธิป นาทองคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๕๗
เด็กชายชนากาญจน์ บริบูรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๕๘

เด็กชายชวัลวิชญ์ พาเรือง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๕๙

เด็กชายทิพากร วงศ์สิทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๖๐
เด็กหญิงธัญญวีร์ ตุดถีนนท์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๖๑

เด็กชายพชรพล จันวงเดือน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๖๒

เด็กหญิงลลิตา สราญรมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๖๓

เด็กชายวรายุทธ์ ชนิดนอก
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๖๔

เด็กชายวีรภัทร ไตรยะสุทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๖๕

เด็กชายสงกรานต์ อ่อนศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๖๖

เด็กชายอิทธิพล พึงโพธิ

่ ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๖๗

เด็กหญิงเบญจพร มลิวรรณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๖๘

เด็กหญิงเสาวภา สังข์รูป
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๖๙

เด็กชายเอกวัฒน์ กระแสงสิงห์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๖๘ / ๒๑๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๘๗๐
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ วงค์สิทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๗๑

เด็กหญิงกาญจนา ปนทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๗๒

เด็กหญิงนันทพร ดวงแข
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๗๓

เด็กชายปยวิทย์ วรโพธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๗๔

เด็กชายพนาวัลย์ เตียนิกูล
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๗๕

เด็กหญิงพัทยา สีสัมพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๗๖

เด็กชายพิสิทธิศิกดิ

์ ์

ดอกไม้
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๗๗

เด็กชายพีระพล งามพรม
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๗๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ เชือสวนหม่อน

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๗๙

เด็กชายวรนัย ไชยมี
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๘๐
เด็กชายวิชยุตม์ จรูญพงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๘๑

เด็กหญิงสกาวเดือน เปล่าโต
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๘๒

เด็กชายเกียรติยศ พันธ์ดวง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๘๓

เด็กชายปยะ โสภานเวช
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๘๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ โคตรวงษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๘๕

เด็กชายชาคริต จันทร์โคตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๘๖

เด็กชายชินวัตร โสมณวัฒน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๘๗

เด็กหญิงญาณิศา เทพมณี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๘๘

เด็กชายธีรภัทร์ แก้วทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๘๙

เด็กหญิงภณิดา บุญสวาท
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๙๐
เด็กหญิงภณิตา นาสุรินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๙๑

เด็กหญิงมยุรา สุทธิอาคาร
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๙๒

เด็กหญิงมิสลดา พวงชมภู
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๙๓

เด็กชายอภิวัฒน์ พันสาย
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๙๔

เด็กหญิงอรจิรา ตาทิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๙๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญพูล
๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๙๖

เด็กหญิงปาลิตา มงกุฎ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๙๗

เด็กชายเจริญ พรมวงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๙๘

เด็กหญิงปญจพร วัฒนา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๘๙๙
เด็กหญิงพรประสงค์ มีศิริ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๐๐
เด็กชายวรพงษ์ ขันอาษา

๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๐๑
เด็กหญิงสุกัญญา หูตาชัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๐๒
เด็กชายจักรินทร์ โสมณวัฒน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๐๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

จันทร์ฉาย
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๐๔
เด็กชายพลพล โสมณวัตร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๙๐๕
เด็กชายพิพัฒน์ สุริยานนท์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๐๖
เด็กหญิงมิรันตี ปนอิน

๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๐๗
เด็กหญิงสุชาฎา สาสิงห์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๐๘
เด็กชายกฤตภาส ทองโสม

๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๐๙
เด็กหญิงฐิติญาพร เสน่หา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๑๐
เด็กหญิงทิพวรรณ ชืนชม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๑๑

เด็กหญิงธัญชนก จันทรเฉลียว
๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๑๒

เด็กหญิงมลิวัลย์ ศรีชนะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๑๓

เด็กชายวัชรกร วงค์ละคร
๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๑๔

เด็กหญิงสุชาดา เนตรมุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๑๕

เด็กหญิงอารยา สมหวัง
๒๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๑๖

เด็กชายอำพล ศักดิศรี

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๑๗

เด็กชายธนพล สมหวัง
๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๑๘

เด็กชายธีระพงษ์ เพชรประเสริฐ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๑๙

นางสาวนัชชา เชิดศิริ
๑๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๒๐
เด็กชายพิเชฐ อาชญาทา

๒๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๒๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ผองใส
๑๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๒๒

เด็กหญิงอนุสรณ์ องอาจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๒๓

เด็กหญิงอุไร องอาจ
๑๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๒๔

นางสาวจารุวรรณ มาตขาว
๒๘/๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๒๕

นางธนพร สากระจาย
๒๗/๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๒๖

นางนภาทิพย์ บุญปก
๒๓/๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๒๗

นายบุญจันทร์ องอาจ
๑๗/๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๒๘

นายบุญเสริม โสมณวัฒน์
๒๖/๓/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๒๙

นายประดิษฐ เม้าคำ
๑๘/๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๓๐
นายประเสริฐ องอาจ

๒๘/๑๒/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๓๑

นางรัตนา สุทธิอาคาร ๘/๙/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๓๒

นางวารีย์ หลอดแก้ว
๑๗/๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๓๓

นายวิศิษฏ์ ศรีวะรมย์
๒๖/๙/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๓๔

นางสำรี สารกุล
๑๓/๓/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๓๕

นางสิริญญา ใบคำ ๒๖/๒/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๓๖

นางอัญชลี พิญญศักดิ

์

๕/๑๒/๒๔๙๙
โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๓๗

นายอำนวย โพธิชัยเลิศ

์

๘/๑๑/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๓๘

นายอุทิศ สืบศรี ๑/๙/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๓๙

นางเบญจมาศ โพนแก่น
๑๓/๓/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๗๐ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๙๔๐
เด็กชายกฤษฎีกร คำศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๔๑

เด็กหญิงฐิตาภา มีศิริ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๔๒

เด็กชายณัฐภูมิ ณุวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๔๓

เด็กหญิงนิชาภา สมลา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๔๔

เด็กหญิงปยภรณ์ จันละบุตร
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๔๕

เด็กหญิงพิม ปองศรี
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๔๖

เด็กชายสถาพร พรมบุตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๔๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ ขุนพิลึก
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๔๘

เด็กชายอภิศักดิ

์

โสภา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๔๙

เด็กชายณัฐภัทร พุทธาสมศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๕๐
เด็กชายศุภกฤต สารเพ็ชร

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๕๑

นางสาวนรินทร์ หูตาชัย ๙/๒/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๕๒

นายสฤษดิ

์

บุญปก

๑๗/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๕๓

นางสุทัศ มีสิทธื

์

๒/๑/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๕๔

นางเรณู อาษาสิงห์
๕/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๕๕

นางสาวนิตยา มหาแสน
๑๗/๘/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๕๖

นางสาวรัชดา นาถาบำรุง
๑๑/๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๕๗

นายอุ่นใจ ทองไพร ๒/๔/๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๕๘

เด็กหญิงธนพร เผ่าเพ็ง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดระหวี

่

วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๕๙

เด็กหญิงปริตา เวชสาร
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดระหวี

่

วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๖๐
เด็กหญิงวรารัตน์ ชูรัตน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดระหวี

่

วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๖๑

เด็กหญิงวริศรา สาเสนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดระหวี

่

วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๖๒

เด็กชายจักพงษ์ ชูรัตน์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดระหวี

่

วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๖๓

เด็กชายธนากร ศรีหล้า

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดระหวี

่

วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๖๔

เด็กหญิงปยธิดา ชูรัตน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดระหวี

่

วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๖๕

เด็กชายวรเมธ บุญทศ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดระหวี

่

วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๖๖

เด็กหญิงเฟองลดา ไชยชนะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดระหวี

่

วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๖๗
เด็กชายกริชภาคแก้ว ชูรัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๖๘

เด็กชายกิตติพงศ์ บุญยก
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๖๙

เด็กหญิงจิราพร ชูรัตน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๗๐
เด็กหญิงณัฐวดี ชูรัตน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ หลอดแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๗๒

เด็กหญิงพรสวรรค์ ชูรัตน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๗๓

เด็กหญิงยุวธิดา ชูเกษม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๗๔

เด็กชายวราชิต สมบุญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๗๑ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๕๙๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ชูรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๗๖

เด็กหญิงกอหญ้า ชูรัตน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๗๗

เด็กหญิงขนิษฐา โพนแดง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๗๘

เด็กชายจักรพงษ์ ทองหล่อ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๗๙

เด็กหญิงฐิติพร กกแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๘๐
เด็กชายถิรวัฒน์ สุวรรณเพชร

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๘๑
เด็กหญิงนันทกาญจน์

ศรีหล้า
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๘๒

เด็กหญิงปาริฉัตร สืบศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๘๓

เด็กหญิงยุพินพร บุญสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๘๔

เด็กหญิงรพีพร ชูรัตน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๘๕

เด็กหญิงรัตนภรณ์ พานอิมมะเริง

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๘๖

เด็กชายวรเวช แจ่มประโคน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๘๗

เด็กหญิงเกศิณี เพิกนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๘๘
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

ไตรยสุทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๘๙

เด็กหญิงวราภรณ์ สุวรรณเพชร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๙๐
เด็กชายวีรภัทร์ แจ่มประโคน

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๙๑

เด็กหญิงกนกพร มีสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๙๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ชูรัตน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๙๓

เด็กชายดนย์วิวัฒน์ จำใบรัตน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๙๔

เด็กชายรัฐนันท์ จันทร์ฟาเลือม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๙๕

เด็กชายศักรินทร์ จันทร์ดารักษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๙๖

เด็กชายอาติยะ ชูรัตน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๙๗

เด็กชายกิตติวินท์ สิมมาลา
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๙๘

เด็กชายธนภัทร ศรีวรมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๕๙๙๙

เด็กหญิงนิลาวัลย์ แก้วทองคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๐๐
เด็กหญิงปภัสวรรณ เศรษฐนันท์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๐๑
เด็กชายปรัชญา ขุมคำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๐๒
เด็กชายมรกต พิจารย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๐๓
เด็กหญิงละมัยวรรณ ไชยต้นเทือก

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๐๔
เด็กหญิงวลัยพร ชูรัตน์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๐๕
เด็กชายวโรตม์ คำพุ่ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๐๖
เด็กหญิงสุภาพร ชูรัตน์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๐๗
เด็กชายกฤษฐพันธ์ หาไชย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๐๘
เด็กชายกิตติพงศ์ สุวรรณเพชร

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๐๙
เด็กชายก้องภพ สุวรรณเพ็ชร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๗๒ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๐๑๐
เด็กหญิงธิมาพร ประเสริฐ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๑๑
เด็กชายพรเทพ ดวงจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๑๒
เด็กหญิงวิภาดา น้อยประสพ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๑๓
เด็กชายศุภชัย เคนกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๑๔
เด็กชายสิทธิชัย หูตาชัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๑๕
เด็กหญิงกัณฑิกา รุ่งรัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๑๖
เด็กหญิงนันธิดา เสน่หา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๑๗
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

พลกล้า
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๑๘
เด็กหญิงบุญทริกา โพนแดง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๑๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ คูณสุข

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๒๐
เด็กชายรุ่งตะวัน ชูรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๒๑
เด็กหญิงสุระนัน เสน่หา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๒๒
เด็กหญิงไอลัดดา ทังทอง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๒๓
เด็กชายณัฐพงษ์ สุวรรณเพชร

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๒๔
เด็กชายเอกพล ชูรัตน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๒๕
เด็กชายโสมนัส พิษสุวัน

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๒๖
เด็กหญิงชไมพร ตอนสุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเกิง

่

วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๒๗
เด็กหญิงธัญชนก สลับศรี

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเกิง

่

วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๒๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ ไตรริน

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเกิง

่

วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๒๙
เด็กหญิงศิรินภา อยู่สวัสดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเกิง

่

วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๓๐
เด็กชายสมชาย อรัญสุด

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเกิง

่

วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๓๑
เด็กหญิงสรณ์ศิริ สำลี

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำเกิง

่

วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๓๒
เด็กหญิงสุรางคณา พิมพ์โยธา

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเกิง

่

วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๓๓
เด็กชายชานนท์ แดงชาติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเกิง

่

วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๓๔
เด็กชายธีรเดช ภาคพรม

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเกิง

่

วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๓๕
เด็กชายพัทธพล สายเพชร

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเกิง

่

วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๓๖
เด็กชายรพีพัฒน์ สีหารัตน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเกิง

่

วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๓๗
เด็กชายอภิชาติ สีหารัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเกิง

่

วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๓๘
เด็กหญิงอารยา สาโรจน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเกิง

่

วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๓๙
เด็กหญิงปนัดดา ทานศรี

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๔๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา คาถา

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๔๑
เด็กชายวีระพล โนรีรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๔๒
เด็กชายอภิชาติ มลีรัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๔๓
เด็กหญิงศศิวิมล กลมเกลียว

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๔๔
เด็กชายวรเมธ จันทร์แก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม วัดบ้านหนองยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๗๓ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๐๔๕
เด็กชายกฤติธี นาโควงค์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๔๖
เด็กหญิงจิรวรรณ ขันธบุตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๔๗
เด็กหญิงณิชาพร ชูราศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๔๘
เด็กชายธันยากร จันทร์เรือง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๔๙
เด็กหญิงนภสร พันธ์งาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๕๐
เด็กชายพงศ์ปณต อยู่อินทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๕๑
เด็กชายรัตนพล วิไลพรรัตนา

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๕๒
เด็กชายวรวุธ มังจตุรัส

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๕๓
เด็กชายวราเทพ คงดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๕๔
เด็กหญิงสุชาดา พิมพ์ลัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๕๕
เด็กหญิงเกวลินทร์ ลือเทพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๕๖
เด็กชายเผ่าไทย บุญจำ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๕๗
เด็กหญิงไพรินทร์ กอมณี

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๕๘
เด็กชายฉมาบดี หนองหงอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๕๙
เด็กหญิงอรปรียา ทาระขจัด

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๖๐
เด็กชายเจษตุพล คำภา

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๖๑
เด็กชายวิวัฒน์ ส่วนเสน่ห์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๖๒
นางสาวประไพร ไกรยรัตน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๖๓
นายสมเรือง เจริญตา

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๖๔
นายสีใส กุมารสิทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๖๕
นายคำพล สว่างวงศ์

๑๘/๐๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๖๖
นางสาวทัศนีย์ สิงนวล

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๖๗
นางสาวบุษยา ปางทอง

๑๓/๐๔/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๖๘
นางสาวราตรี พุฒจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๖๙
นางศิริลักษณ์ ไชยสัจ ๐๐/๐๐/๕๔๓ กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๗๐
นายเตียง แสงวงค์

๑๒/๐๒/๒๕๐๙

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๗๑
นางสาวนันธิดา แดงอาจ

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๗๒
นางสาวบุญมา กุมพล

๐๓/๐๑/๒๕๒๐
กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๗๓
นางสาววรรณรัตน์ คำเฮือง

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๗๔
นางสาวเขมจิรา ไชยรักษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๗๕
นางสาวเมทินี ชืนพิมาย

่

๒๗/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๗๖
เด็กชายคุณานนท์ สีหาโคต

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๗๗
เด็กหญิงชนิษฐา อ่อนอยู่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๗๘
เด็กชายชัชวาลย์ เพชร์แสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๗๙
เด็กหญิงฐิตาภา สิมมะลี

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๗๔ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๐๘๐
เด็กหญิงธนาพร โทแสง

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๘๑
เด็กหญิงนิลนารี นาหมืนหงษ์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๘๒
เด็กชายวาชนะ บุญยิง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๘๓
เด็กชายสุทธิภัทร เดือนอุ่ม

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๘๔
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ การะปกษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๘๕
เด็กหญิงเกษร มาลุน

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๘๖
เด็กชายกิตติภพ ศรีหานนท์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๘๗
เด็กหญิงจิราภัค เจริญสุข

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๘๘
เด็กชายชนะชัย การินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๘๙
เด็กชายธนวัฒน์ ภูผิวขำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๙๐
เด็กชายธีระชาติ บุญมา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๙๑
เด็กชายนครินทร์ นาหมืนหงษ์

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๙๒
เด็กชายนวพันทวีย์ ฐานียวัฒน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๙๓
เด็กชายปฏิภาณ แก้วประทุม

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๙๔
เด็กหญิงปญญ์ณภัทร คำภาพันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๙๕
เด็กชายพัชรพล พิมพ์ตะการ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๙๖
เด็กชายสิทธิชัย พลยางนอก

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๙๗
เด็กหญิงเกวลี ศรีรอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๙๘
เด็กหญิงเสาวลักษ์ รู้อุดม

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๐๙๙
เด็กชายธนพล ศรีวงยาง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๐๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

คัชกรณ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๐๑
เด็กชายนวชา ปตาจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๐๒
เด็กหญิงบุษกร กลุ้มศิลป

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๐๓
เด็กหญิงปณฑิตา พาภัย

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๐๔
เด็กชายภัทรพล พันตรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๐๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ขันติรมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๐๖
เด็กหญิงมัญฑิตา ปรือทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๐๗
เด็กหญิงวรรณิดา การะปกษ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๐๘
เด็กชายวีรภัทร ตูบสันเทียะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๐๙
เด็กหญิงสุชาดา จันที

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๑๐
เด็กชายอนุวัฒน์ แสงรุ่ง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๑๑

เด็กหญิงอภิสดา โทแสง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๑๒

เด็กหญิงอุษา ศรีภูมิชน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๑๓

เด็กหญิงกัญจนพร ขันติรมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๑๔

เด็กหญิงกุลธิดา แก้วภู
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๗๕ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๑๑๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

แหวนหล่อ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๑๖

เด็กหญิงนพรัตน์ ระงับภัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๑๗

เด็กหญิงนันธิดา วงค์จันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๑๘

เด็กหญิงนิตยา กลุ้มศิลป
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๑๙

เด็กหญิงปรารถนา พันตรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๒๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ กองลอด

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๒๑

เด็กชายมิตรภาพ วรรณใส
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๒๒

เด็กชายรุ่งโรจน์ บรรณะศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๒๓

เด็กหญิงวงจันทร์ หมุ่ยมาต
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๒๔

เด็กชายวีรวัฒน์ ศรีสุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๒๕

เด็กชายศิริวัฒน์ กรวยสวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๒๖

เด็กชายสุวรรณ ผุยผง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๒๗

เด็กชายอนุพงษ์ กลุ้มศิลป
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๒๘

เด็กชายไชยวัฒน์ คำพาพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๒๙

เด็กชายขวัญชัย เคณาภูมิ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๓๐
เด็กชายจักรชัย ดำรงค์ฤทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๓๑

เด็กหญิงชนัญชิดา ปดภัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๓๒

เด็กชายฐิติพร เวฬุวนารักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๓๓

เด็กชายฐิติศักดิ

์

วันใส
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ หลักชัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๓๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

กรวยสวัสดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๓๖

เด็กหญิงธนพร ศรีวงยาง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๓๗

เด็กหญิงนภสร การพงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๓๘

เด็กหญิงพาวาริน ปตาจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๓๙

เด็กชายพิศาล พาภัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๔๐
เด็กชายภูสิทธิ หมุ่ยมาศ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๔๑

เด็กหญิงยุพิน คัชกร

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๔๒

เด็กชายวุฒิภัทร จันที
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๔๓

เด็กชายอรรคพล หาญกล้า
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๔๔

เด็กหญิงอริชา สุวรรณวงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ โสภาวัตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ใจงาม
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๔๗

เด็กชายกมลวัฒน์ ขันติรมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๔๘

นายจักรกฤษณ์ พรอิม

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๔๙

เด็กชายจิระวัฒน์ มุกดาดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๗๖ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๑๕๐
เด็กหญิงญาณิศา สายหอม

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สีหานาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๕๒

เด็กหญิงทิพย์วิมล พวงยอด
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๕๓

เด็กหญิงทิพานัน พลศิริ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๕๔

เด็กชายธฤต นามสมดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ มัฆวิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๕๖

เด็กชายบรรณวิชญ์ แก้วภักดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๕๗

เด็กหญิงพรลัดดา จันทร์แก่น

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๕๘

เด็กชายเดชดนัย ภูใบบัง
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๕๙

เด็กชายเอกสิทธิ

์

พิพิธภัณฑ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๖๐
เด็กหญิงแก้ว พลยางนอก

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๖๑

เด็กชายไกรภพ เชิดสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๖๒

เด็กชายจิรพนธ์ คำหอม
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๖๓

เด็กชายธนธรณ์ ภูพันธ์รัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๖๔

เด็กชายจิรายุ ธรรมวิเศษ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๖๕

เด็กหญิงณิชา โพธิสาลาด

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ บำรุงไทย
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๖๗

เด็กชายพนมสิทธิ

์

ฉอ้อน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๖๘

เด็กหญิงอริสรา สามัญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๖๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก่นจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๗๐
เด็กหญิงปริณดา เล็บขาว

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๗๑

เด็กหญิงวิรากานต์ จารีรัตน์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๔๕๙/๖๑๗๒

เด็กหญิงกฤติมา สิงห์คำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๗๓

เด็กชายกิตติชัย บุญเต็ม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๗๔

เด็กหญิงญาณินี สายทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๗๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ สารพัฒน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๗๖

เด็กชายทวีชัย สมบูรณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๗๗

เด็กหญิงทัศนีย์ อ่อนศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๗๘

เด็กชายธนภัทร มูลสุวรรณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๗๙

เด็กชายพิพัฒพงษ์ พิลาจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๘๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สิงห์คำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๘๑

เด็กหญิงยุวดี ประสมทรัพย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๘๒

เด็กชายสิรภัทร จันสุพรม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๘๓

เด็กชายไพรัตน์ อุ่นเอิบ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๘๔

เด็กหญิงจารุวรรณ สีหาบุตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๗๗ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๑๘๕

เด็กชายจิรายุตม์ ทวีชัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๘๖

เด็กชายทศพร จรีรัตน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๘๗

เด็กชายธีรโชติ ทิพย์ธรรมมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๘๘

เด็กชายนนทกร ปะรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๘๙

เด็กชายนพฤทธิ

์

อุบาลี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๙๐
เด็กหญิงประภัสสร มารินทา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๙๑

เด็กหญิงปทมาพร พิระภาค
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๙๒

เด็กชายภานุวัฒน์ หลักหนองบุ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๙๓

เด็กชายวุฒิชัย ทองคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๙๔

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

แสงสุด
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๙๕

เด็กหญิงสวรรยา ทองยืน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๙๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ นาคยอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๙๗

เด็กหญิงอฑิติยา บัวภา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๙๘

เด็กชายเทพทรงพล กลินจันทร์

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๑๙๙
เด็กชายแก้วกาญจน์ พงษ์เกษม

๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๐๐
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สง่าวงษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๐๑
เด็กชายณัฐพร คันทีทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๐๒
เด็กชายณินตกาล ศิริเมฆ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๐๓
เด็กชายทนุธรรม งามศิริ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๐๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

ไชยว่อง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๐๕
เด็กชายนนทพัฒน์ พัดสองชัน

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๐๖
เด็กชายปรัชญา คุณาพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๐๗
เด็กหญิงพิยดา บุดดาชัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๐๘
เด็กหญิงภัคราพร แสงสุด

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๐๙
เด็กชายภาณุทรรศ์ นาวัลย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๑๐
เด็กชายภูวนาท นางาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๑๑

เด็กหญิงลักษิกา เทพระยัง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๑๒

เด็กชายวุฒิชัย ประทุมชัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๑๓

เด็กหญิงศิริญากร อุ่นเอิบ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๑๔

เด็กหญิงอรอนงค์ สกุนินนท์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๑๕

เด็กชายอำนาจ วงษ์กันยา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๑๖

เด็กชายจักรกฤษ สุโพธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๑๗

เด็กชายชินภัทร สุโพธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๑๘

เด็กชายตะวัน คำทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๑๙

เด็กชายนริช นาถมทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๗๘ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๒๒๐
เด็กหญิงนันท์นภัส สุขกลัด

๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๒๑

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

สุขไสยา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๒๒

เด็กชายวราเดช บุญศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๒๓

เด็กหญิงวิไลพร คุณาพันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๒๔

เด็กชายวีระพล จริยมา
๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๒๕

เด็กหญิงศศิรดา สิงห์คำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๒๖

เด็กชายสยมภู สระบัว
๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๒๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ มณีวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๒๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทองคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๒๙
เด็กหญิงเนตรอนงค์ ไชยเนตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๓๐
เด็กชายชนสิษฎ์ พุ่มพิทักษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๓๑

เด็กชายณัฐนันท์ คำพิชิต
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๓๒

เด็กชายณัฐพล ประจำสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๓๓

เด็กชายธวัช ไชยบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๓๔

เด็กชายธีระ ไชยบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๓๕

เด็กชายปฎิกรณ์ หมันอุตส่าห์

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๓๖

เด็กหญิงประภาพร สอนจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๓๗

เด็กหญิงปรารถนา ดวงชาคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๓๘

เด็กหญิงพิมพ์พิศา คุณาพันธ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๓๙

เด็กชายอรรถพร ละครชัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๔๐
เด็กหญิงเมธวดี แสงสุด

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๔๑

เด็กชายกนกพล เทพระยัง
๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๔๒

เด็กชายขจรเดช ไสวเลิศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๔๓

เด็กหญิงชลธิฌา นวลจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๔๔

เด็กชายชินาธิป สง่าวงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๔๕

เด็กหญิงธนฝน ธุรารัตน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๔๖

เด็กชายธวัชชัย ภูแผ่ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เตชะชัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๔๘

เด็กชายธีระเดช สระบัว
๑๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๔๙

เด็กชายปริญญา ดวงชาคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๕๐
เด็กหญิงพัณณิตา บุญรัตน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๕๑

เด็กชายศิรศักดา อุบาลี
๐๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๕๒

เด็กชายอนุชา ศิริเมฆ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๕๓

เด็กชายอัษฎาวุธ ราชสิงห์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๕๔

เด็กชายเทพสุวรรณ ก้อนคำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๗๙ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๒๕๕

เด็กหญิงแสงเดือน สุขกลัด
๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๕๙/๖๒๕๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ วิชัยศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๕๗

เด็กหญิงชลธิชา นาชัยนาค
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๕๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ควรรู้ดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๕๙

เด็กชายธนพล มูลลิสาร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๖๐
เด็กชายภูตะวัน ยอดทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๖๑

เด็กหญิงวัตรชิราภร ฉิมนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๖๒

เด็กชายสัณหภาพ ผูกพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๖๓

เด็กชายอรรถกรณ์ จันทะภา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๖๔

เด็กชายอัสนี อิศคง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๖๕

เด็กชายอิศรา สุตะพรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๖๖

เด็กหญิงชลิลญา สิงห์คำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๖๗

เด็กชายณัฐฌานนต์ ยอดทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๖๘

เด็กหญิงปริยกร ภูกองชนะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๖๙

เด็กชายปณณธร ปานจิตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๗๐
เด็กหญิงมาติกา หมืนหาวงค์

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๗๑

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีบุญเรือง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๗๒

เด็กชายศุภกฤต คำพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๗๓

เด็กชายศุภชัย โรมพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๗๔

เด็กชายอนุภัทร จันทะคัด
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๗๕

เด็กหญิงอันนิก้า เจินเซน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๗๖

เด็กชายเจษฎา ธรรมรักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๗๗

เด็กหญิงจิรัชญา พวงพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๗๘

เด็กชายชินวัตร ฉิมนอก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๗๙

เด็กหญิงพรชนิตย์ ผังดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๘๐
เด็กหญิงมนทกานต์ พรมนิกร

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๘๑

เด็กชายศานติ จันทะภา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๘๒

เด็กชายอภิชาติ หมืนหาวงค์

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๘๓

เด็กชายอานนท์ โรมพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๘๔

เด็กหญิงจิราภา แสงขาว
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ วัดบ้านแดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๘๕

เด็กหญิงชลธิดา แซ่เอียว

๋

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ วัดบ้านแดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๘๖

เด็กหญิงรัชฎา กรองกรวด
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ วัดบ้านแดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๘๗

เด็กหญิงศิรประภา สุขม่วง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ วัดบ้านแดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๘๘

เด็กชายสิรภัทร จริยมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ วัดบ้านแดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๘๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ งามแสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ วัดบ้านแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๘๐ / ๒๑๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๒๙๐
เด็กหญิงศลาสินีย์ ไชยชาญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ วัดบ้านแดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๙๑

เด็กหญิงสุรำพา หาญธงชัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ วัดบ้านแดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๙๒

เด็กหญิงกุลปริยา โชคลาภ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ วัดบ้านแดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๙๓

เด็กหญิงชนาภา นาระธรรม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ วัดบ้านแดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๙๔

เด็กหญิงณัฏฐพัชร์ วิเชียรพจน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ วัดบ้านแดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๙๕

เด็กชายทยาวิชญ์ บุญรัตน์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ วัดบ้านแดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ คูเมือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ วัดบ้านแดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๙๗

เด็กชายธีรพรรณ เชือทอง

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ วัดบ้านแดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๙๘

เด็กหญิงนิตรา สุนา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ วัดบ้านแดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๒๙๙

เด็กชายเดชณรงค์ ขันมณี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ วัดบ้านแดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๐๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

พิลาธร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๐๑
เด็กหญิงกุสิสรา อาภาพิลาส

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๐๒
เด็กชายชนาธิป ธรรมวัติ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๐๓
เด็กหญิงณัฏฐา ทองโนนไทย

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๐๔
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ วงษ์มาดิษฐ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๐๕
เด็กชายธนภัทร แสนโคตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๐๖
เด็กชายอาทิตย์ แสนสีดา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๐๗
เด็กชายกฤษกร อัครพัฒน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๐๘
เด็กชายชัยณรงค์ บุญเต็ม

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธมาตย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๑๐
เด็กหญิงนิรดา คำผาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๑๑

เด็กชายพิทักษ์ ชูชีพ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๑๒

เด็กหญิงลลิตา หมันทองหลาง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๑๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วังสินธุ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๑๔

เด็กชายปญญา อุดมแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๑๕

เด็กชายสหัสชัย บุบผารัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๑๖

เด็กหญิงสุพิชา แก้วประทุม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๑๗

เด็กชายอนุชา ขวัญทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๑๘

เด็กชายอัษฎาวุธ แสนโคตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๑๙

เด็กหญิงวิรัลยา ศรีชนะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๒๐
เด็กชายจิรวัฒน์ นิมพึง

่ ่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๒๑

เด็กหญิงนริศรา สามารถ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๒๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ ศรีชนะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๒๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีชนะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๒๔

เด็กหญิงนิจวิภา ศรีชนะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๘๑ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๓๒๕

เด็กหญิงปรียาภัทร จันทร์สว่าง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๒๖

เด็กชายพันธวัธ กองคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๒๗

เด็กชายพีรภัทร สุวรรณชาติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๒๘

เด็กหญิงฟองนภา ชัยศร
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๒๙

เด็กชายรพีภัทร สระทองพรม
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๓๐
เด็กหญิงวรกานต์ สุตะภักดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๓๑

เด็กหญิงวรดา งามทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๓๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ยุทธสนอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๓๓

เด็กชายวันชัย อยู่สุข
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๓๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ตังจิตรเทียง

้ ่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๓๕

เด็กชายสิทธิพร คำตา
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๓๖

เด็กหญิงสุกันยา หังโส
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๓๗

เด็กหญิงสุพัตรา อยู่เกษ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๓๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พยุงวงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๓๙

เด็กหญิงอินทิรา สมประโคน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๔๐
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พูลผล
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๔๑

เด็กชายเจนวิทย์ คินันติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๔๒

เด็กชายเจษฎากร แซ่ตัน
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๔๓

เด็กชายอนุสรณ์ รุ่งราม ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๔๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

ชืนตา

่

๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๔๕

เด็กชายกฤษตะวัน มีศิริ
๑๐ /๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๔๖

เด็กชายจีรวัฒน์ ฤทธิขัน
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๔๗

เด็กชายณัฐพล นามแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๔๘

เด็กชายธนาณุเดช กุลสโมรินทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๔๙

เด็กชายนัฐกรณ์ คำแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๕๐
เด็กชายวงศกร สามารถ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๕๑

เด็กชายวิธวินท์ มูลสาร
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๕๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ เผ่าเพ็ง
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๕๓

เด็กชายอดิศร แทบท้าว
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๕๔

เด็กชายอภิโชค มูลพิศูจน์
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๕๕

เด็กหญิงอรทัย กุดวงค์แก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๕๖

เด็กชายเฉลิมชัย ศรีชนะ
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ

์

สงวนสิทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๕๘

เด็กหญิงพิกุลแก้ว แทบท้าว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๕๙

เด็กชายศุภโชค ขันเงิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๘๒ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๓๖๐
เด็กชายอรงค์กร สานันต์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๖๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

สามารถ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๖๒

เด็กหญิงปรียนุช สุตะภักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๖๓

เด็กชายภูริพัต ชายทวีป
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๖๔

เด็กหญิงศศิวรรณ ทีทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๖๕

เด็กชายเทียนชัย ศรีชนะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๖๖

เด็กหญิงกนกพร พันธุ์ศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๖๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

พรมปด
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๖๘

เด็กหญิงชดาธาร ทองปอ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๖๙

เด็กหญิงนิตยา ศรีชนะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๗๐
เด็กหญิงวารี ศรีจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๗๑

เด็กหญิงสิรินดา ศรีชนะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๗๒

เด็กชายอาทิตย์ สงเกตุ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๗๓

เด็กหญิงอาราตรี ภักดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๗๔

เด็กหญิงรัชนีกร ทุมเสน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทียงนาเรียง

่

วัดเทียงนาเรียง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๖๓๗๕

เด็กชายเอกภพ ศรีชนะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทียงนาเรียง

่

วัดเทียงนาเรียง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๖๓๗๖

เด็กหญิงกุสุมา เขียนภูเขียว
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทียงนาเรียง

่

วัดเทียงนาเรียง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๖๓๗๗

เด็กหญิงนพมาศ มูลสาร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทียงนาเรียง

่

วัดเทียงนาเรียง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๖๓๗๘

เด็กหญิงปนัดดา มีชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทียงนาเรียง

่

วัดเทียงนาเรียง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๖๓๗๙

เด็กหญิงสิรามล ห้องแซง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทียงนาเรียง

่

วัดเทียงนาเรียง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๖๓๘๐
เด็กหญิงนพวรรณ แสงพล

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทียงนาเรียง

่

วัดเทียงนาเรียง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๖๓๘๑

เด็กชายปานริวัตร เทียงธรรม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทียงนาเรียง

่

วัดเทียงนาเรียง

่

 

ยส ๔๔๕๙/๖๓๘๒

เด็กชายคามิน ทำเลดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๘๓

เด็กหญิงฐิติพร ทองแท่ง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๘๔

เด็กหญิงนำอ้อย ดอกไม้
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๘๕

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

ทองระอา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๘๖

เด็กหญิงรัชนีกร อุทัยศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๘๗

เด็กหญิงเนตรนภา จุมกุมาร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๘๘ เด็กหญิงแพพรรณราย
พวงศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๘๙

เด็กชายกนกศักดิ

์

ศิริมังกูลโกมาลย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๙๐
เด็กชายธิชานนท์ เนาวราช

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๙๑
เด็กหญิงนงค์ลักษณา อรกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๙๒

เด็กชายปริทัศน์ สุวรรณเพชร
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๙๓

เด็กหญิงมณีพร พาดำเนิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๙๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ งามเหลา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๘๓ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๓๙๕

เด็กหญิงวงแหวน สมสาย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๙๖

เด็กชายวรวุฒิ พันธ์ดวง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๙๗

เด็กชายอมรเทพ เนินทราย
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๙๘

เด็กชายไพศาล รักไทย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๓๙๙

เด็กชายกิตติพงษ์ อรกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กชายถนัดชัย วรรณจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๐๑
เด็กหญิงทิพย์นภา ทำเลดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๐๒
เด็กหญิงนวลนภา มาตขาว

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๐๓
เด็กหญิงนำฝน สิงห์ธวัช

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๐๔
เด็กหญิงปณิตา โพธิคำ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๐๕
เด็กหญิงภาณุมาศ มงคลชนก

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๐๖
เด็กหญิงวรรวิณา โคตสมบัติ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๐๗
เด็กชายวิชญะ ใจกาศ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๐๘
เด็กหญิงสุนันทา บุญทศ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๐๙
เด็กหญิงสุพรรณิกา หาโละ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๑๐
เด็กหญิงเจนจิรา แก้วสวนจิต

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๑๑

เด็กชายนัทพงศ์ คงวัน
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๑๒

เด็กหญิงพรพิมล สายศร
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๑๓

เด็กชายชินวัตร โคตสมบัติ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๑๔

เด็กชายดนัย ทองบ่อ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๑๕

เด็กชายธวัชชัย ศรีเข็ม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๑๖

เด็กหญิงนัฐนัน บุญปก
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๑๗
เด็กหญิงละอองดาว สายศร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๑๘

เด็กชายสุภัทร อ้วนใหญ่
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๑๙

เด็กชายอนุทิต กาลจักร
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๒๐
เด็กชายอัษฎา ดาวเรือง

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๒๑

เด็กชายอาชัญ ปญญาใส
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๒๒

เด็กชายเลิศศิริ พวงศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๒๓

เด็กชายกฤตนัย มูลสาร
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๒๔

เด็กชายจิลายุทธ จิตสำราญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๒๕

เด็กชายณัฐพล แสงพล
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๒๖

เด็กหญิงภัคธีมา มาสขาว
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๒๗

เด็กหญิงวิรดา เสน่หา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๒๘

เด็กชายศุภณัฐ ดาวเรือง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๒๙

เด็กหญิงสุนันทา อุ่นตา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๔๓๐
เด็กชายสุรวุฒิ สารโท

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๓๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ อรกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๓๒
เด็กชายเทพธารินทร์ แก้วเขียว

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๓๓

เด็กหญิงเบญจมาศ บัวจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๓๔

เด็กหญิงแพงตา ชำนิวัตร
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๓๕

เด็กชายจักรพล สว่างวงค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๓๖

เด็กหญิงพจนันท์ พิจารณ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๓๗

เด็กชายยุทธศักดิ

์

พลสุข
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๓๘

เด็กชายอาทิตย์ แก่นแสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๓๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไชยมี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๔๐
เด็กชายกันตินันท์ กองศรีมา

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๔๑

เด็กชายกันทรากร วงษ์ศรีแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๔๒

เด็กหญิงฐิตาพร อุปชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๔๓

เด็กชายณัฐวัตร ไม่โศรก
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ ลำพุทธา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๔๕

เด็กชายธวัฒชัย มาตรเสงียม

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๔๖

เด็กชายนัฏฐวุฒิ ดวงคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๔๗

เด็กหญิงบังอร สิมเชือ

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๔๘

เด็กหญิงปฏิมาพร ไชยรักษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๔๙

เด็กชายพัชรพล คำผา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๕๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิจารณ์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๕๑

เด็กชายพีระกานต์ ดาวเรือง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๕๒

เด็กหญิงลิปการ์ ทีรัก

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๕๓

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทองคำ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๕๔

เด็กชายวรรณชัย จันต๊ะวงศ์ทา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๕๕

เด็กชายศุภกร เชือบัณฑิต

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๕๖

เด็กหญิงสุพัตทรา แผ่นทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๕๗

เด็กชายสุเมธ โต๊ะอาดำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๕๘

เด็กหญิงอรประภา มีจอม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๕๙

เด็กชายเจษฎา นามสุโน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๖๐
เด็กชายอภิชัย คำทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๖๑

เด็กชายเขตตะวัน อินพล
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๖๒

เด็กชายนาวิน แสนพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๖๓

เด็กชายอนันต์ โสมนะวัตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๖๔

เด็กชายกวินทิพย์ ลิภา
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๘๕ / ๒๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๔๖๕

เด็กหญิงพนิดา สีวะโสภา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๖๖

เด็กหญิงมะลิวัลย์ บุญทศ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๖๗

เด็กหญิงทิพย์ญาดา อุ่นตา
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๖๘

เด็กหญิงวราพร วรรณจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๖๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปกปน
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๗๐
เด็กหญิงอัญชิสา ชมมอญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๗๑

เด็กชายทัศน์ไท พิลาน้อย
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๗๒

เด็กชายไชยยา สุพรรณอินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ม่วงมี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๗๔

เด็กชายกมลภพ แสงศรี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๗๕

เด็กหญิงกฤตญา วงษา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๗๖

เด็กชายกฤตานนท์ วะชุม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๗๗

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ประทุมชาติ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๗๘

เด็กชายคณพศ ทองเย้า
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๗๙

เด็กหญิงคุณัชญา พยุงวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๘๐ เด็กหญิงจิณห์นิภาภัค
ผิวเณร

๒๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๘๑

เด็กชายจิรสิน สีกา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๘๒

เด็กหญิงจิรัชชา แสงสว่าง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๘๓

เด็กชายจีรพิภัทร ศรีละโคตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๘๔

เด็กชายชนะชัย สายสวาท
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๘๕

เด็กหญิงชนิตว์นันท์ ชุมคง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๘๖

เด็กหญิงชริฎาภรณ์ พละมาตร
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๘๗

เด็กหญิงชลธิดา ปทุมวัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๘๘

เด็กหญิงชัญญานุช ชืนตา

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๘๙

เด็กชายชัยภัทร อินทนาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๙๐
เด็กชายชานนท์ ส่งแจ้ง

๒๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๙๑

เด็กชายญาณภัทร แก้วบำรุง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๙๒

เด็กหญิงฐิตาพร กางโหลน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๙๓

เด็กชายฐิติกร ยศธิภานา
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๙๔

เด็กชายณพเกล้า สีแจ่ม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๙๕

เด็กชายณภัทร พิมพ์พรหม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๙๖

เด็กชายณัฐนนท์ บุตรพรมมา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๙๗

เด็กชายณัฐภณ พยุงวงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เวฬุวะนาธร
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๔๙๙

เด็กชายณัฐเศรษฐ์ ศรีมันตะ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๘๖ / ๒๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๕๐๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

ลครชัย
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๐๑
เด็กชายธนภัทร ซอกลม

๑๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๐๒
เด็กชายธนากร แก้วมะไฟ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๐๓
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ไชยแสง

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๐๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ สกุลศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๐๕
เด็กหญิงนิศารัตน์ วงษ์ศรีแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๐๖
เด็กชายปฏิภาณ งามฉลวย

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๐๗
เด็กหญิงปภัสนันท์ จันทรา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๐๘
เด็กหญิงปภัสสร ปองศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๐๙
เด็กชายประกาศิต ส่วนเสน่ห์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๑๐
เด็กชายปรัชญา พยุงวงษ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๑๑

เด็กชายปรินทร ศรีคะเณย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๑๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ไชยปญญา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๑๓

เด็กหญิงปรียาภัทร จันทร์สว่าง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๑๔

เด็กชายปวริศร์ แข่งขัน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๑๕

เด็กชายปญญา รากทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๑๖

เด็กหญิงผกามาศ ผลทวี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๑๗

เด็กหญิงพรพิมล จำลองโพธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๑๘

เด็กชายพัชรพล เพิมพูน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๑๙

เด็กชายพัทธพล วงศ์เรือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๒๐
เด็กหญิงพิชชาพร ชืนตา

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๒๑

เด็กหญิงพิชญา ส่งเสริม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๒๒

เด็กชายพิพัฒน์ วงค์สมศักดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๒๓

เด็กชายพีรดลย์ จิตบรรจง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๒๔

เด็กชายภัทรดนัย พ่วงสมบัติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๒๕

เด็กชายภานุวัฒน์ หงษ์คำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๒๖

เด็กชายยศวรรธน์ ผ่องนานารถ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๒๗

เด็กชายยุทธกรณ์ สืบศรี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๒๘

เด็กหญิงยุวดี นาถาบำรุง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๒๙

เด็กชายรพีภัทร ศรีเล็ก
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๓๐
เด็กหญิงลิลลดา อ่อนเฉวียง

๐๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๓๑

เด็กหญิงวรกาญจน์ วงษ์ชม
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๓๒

เด็กหญิงวริสา แซ่โง้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๓๓

เด็กหญิงวัทนวิภา เหนือกอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๓๔

เด็กชายวิวัฒน์ มีชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๘๗ / ๒๑๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๕๓๕

เด็กชายศรัณย์ บุบผาเดช
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๓๖

เด็กหญิงศศิประภา เสมานู
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๓๗

เด็กหญิงศิรภัสสร เสน่หา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๓๘

เด็กหญิงศุภาวรรณ ศรีมันตะ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๓๙

เด็กหญิงศุภิสรา บงแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๔๐
เด็กชายสวิตต์ แพงไธสง

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปตริยะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๔๒

เด็กหญิงสุทธิญา แก้วทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๔๓

เด็กหญิงอริสา จูมคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๔๔

เด็กชายอลงกรณ์ สันตวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๔๕

เด็กหญิงกัลยาณี งามทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๔๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เรืองศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๔๗

เด็กหญิงขนิษฐา ธนาคุณ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๔๘

เด็กหญิงจารุภา ศรีมันตะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๔๙

เด็กชายชัยกิจ อินเงิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๕๐
เด็กหญิงณีรนุช ส่วนเสน่ห์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๕๑

เด็กชายทักษ์ดนัย สีระโคตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๕๒

เด็กชายทัตพงษ์ ทองดวง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๕๓

เด็กชายธนวินท์ พิลา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๕๔

เด็กหญิงธนัชพร กาลจักร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๕๕

เด็กหญิงธนาวดี สีดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๕๖

เด็กชายนครินทร์ จินดากุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๕๗

เด็กหญิงนภัสสร พิจารย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๕๘

เด็กหญิงนิตยา ทองน้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๕๙

เด็กหญิงปริณดา พันธุมาตย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๖๐
เด็กหญิงปณณพร ไชยจิตร

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๖๑

เด็กชายปณัฐพงศ์ แสงศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๖๒

เด็กชายพงษ์ศธร จิตบรรจง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๖๓

เด็กชายพัชรพล สลับศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๖๔

เด็กหญิงภัชราภรณ์ มูลสาร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๖๕

เด็กชายมูละเดช ศรีวะรมย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๖๖

เด็กหญิงรมย์ธีรา โสตรแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๖๗

เด็กหญิงรุริญา เดชหามาตร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๖๘

เด็กหญิงวรัญญา สุดดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๖๙

เด็กชายวรากร โพนทัน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๘๘ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๕๗๐
เด็กหญิงศรัณย์พร สมหวัง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๗๑

เด็กหญิงสุทธาอร วรโพธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๗๒

เด็กชายอภิวัฒน์ อัปมะโน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๗๓

เด็กหญิงอาลิชา เหลาบัว
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๗๔

เด็กหญิงกนกอร สีดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๗๕

เด็กชายกฤษฎา แก้วกองทรัพย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๗๖

เด็กชายกฤษฎี ศรีมันตะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๗๗

เด็กชายกฤษฏา ศิริมงคลเกษ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๗๘

เด็กหญิงกันติชา ชีสังวร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๗๙

เด็กชายกิจษนัย กิริยะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๘๐
เด็กหญิงกุลธิดา สร้อยจักร

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๘๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ กุดหอม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๘๒

เด็กชายชฎิล อินทนาม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๘๓

เด็กหญิงณิชกานต์ จิรนันท์ศักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๘๔

เด็กหญิงณิชานันท์ นุตภิบาล
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๘๕
เด็กหญิงดลพรหมพร จันทะเกิด

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๘๖

เด็กชายตนุภัทร งิวลาย

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๘๗

เด็กชายติยกร ศรีกระจ่าง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๘๘

เด็กชายทศทร บุญทศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๘๙

เด็กชายธนกฤต ลีลาด
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๙๐
เด็กชายธนภัทร ศรีวะรมย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๙๑

เด็กชายธนเทพ บุญอาสา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๙๒
เด็กหญิงธิดาสกุลนิวส์

ศักดิสกุลไท

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๙๓

เด็กชายธีระวัฒน์ นักผูก
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๙๔

เด็กหญิงธีุร์จุฑา สายมณีวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๙๕

เด็กชายปรัชญา ฤกษ์มาสกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๙๖

เด็กชายปณณวัฒน์ แก้วทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๙๗

เด็กชายปารเมศ สมบัติหล้า
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๙๘

เด็กหญิงปยธิดา ปาปะกัง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๕๙๙

เด็กชายพงศกร ภารุสุข
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๐๐
เด็กหญิงพรนพา โคตรสมบัติ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๐๑
เด็กหญิงมลฤดี เวฬุวนาธร

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๐๒
เด็กหญิงมัณฑิตา แก้วทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๐๓
เด็กหญิงมินตรา ขะยุง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๐๔
เด็กหญิงมุทิตา เชือโชติ

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๘๙ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๖๐๕
เด็กชายวชิรศักดิ

์

กาลจักร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๐๖
เด็กหญิงวรางคณา ลุนคำโต

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๐๗
เด็กชายวีระพล จูมคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๐๘
เด็กหญิงศิรประภา สีนิน

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๐๙
เด็กชายสรวิชญ์ ธงศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๑๐
เด็กชายสิรภพ สกุลสิริพัฒน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๑๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ กาลจักร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๑๒

เด็กหญิงสุจิตรา ศรีเข็ม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๑๓
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ แจ้ไร่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๑๔

เด็กชายอณัฐศักดิ

์

ขุนทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๑๕

เด็กชายอภิชาติ บุปผาชาติ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๑๖

เด็กหญิงอภิสรา บรรดาศักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๑๗

เด็กชายเกริกก้อง มูลสาร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๑๘

เด็กชายเจษฏา ภูเอิบ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๑๙

เด็กหญิงเรือนขวัญ คำสุขุม
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๒๑

เด็กชายชลนเมธ จันดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๒๒

เด็กหญิงชุดาภา ปญญาทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๒๓ เด็กหญิงซอนน่า จามิน
ซุน

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๒๔

เด็กหญิงภัทราวดี ศรีวะสุทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๒๕

เด็กชายวราพล อ่างแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๒๖

เด็กหญิงทัศนีย์ วงศ์ตรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๒๗

เด็กชายธนาดูล อรรคบุตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๒๘

เด็กชายวิทธวัช แก้วพิลึก
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๒๙

เด็กชายสราวุธ ครุผาด
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๓๐
เด็กชายกิตติพงษ์ พยุงวงษ์

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๓๑

เด็กหญิงวรางคณา ใจยะสาร
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๓๒

เด็กชายนินภัทร ชืนตา

่

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผุดผ่อง
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๓๔

เด็กชายศิลปศรุต ชืนตา

่

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๓๕

เด็กหญิงณิชกุล ผิวอ่อน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๓๖

เด็กหญิงธนภรณ์ ทองบ่อ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๓๗

เด็กชายเจตพล เชียวชาญ

่

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๓๘

เด็กชายธนภูมิ ขจรมณี
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๓๙

เด็กชายรุ่งเรืองชัย รุ่งโชติ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๙๐ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๖๔๐
เด็กหญิงสุธาสินี ชัยเสริฐ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๔๑

เด็กหญิงสุวิสา บุญทวี ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๔๒

เด็กหญิงเนตรนภา ศรีมันตะ ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๔๓

เด็กชายณภัทร คุ้มกระโทก ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๔๔

เด็กหญิงพิมพิกา ม่วงงาม
๑๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๔๕
เด็กหญิงอิศรินดารา ผลจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๔๖

เด็กหญิงชลลดา พันธ์ศรี
๑๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๔๗

เด็กชายณัฐภัทธ์ สุนทโร
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๔๘

เด็กชายพระนาย มูลสาร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๔๙

เด็กชายไพโรจน์ กล้าหาญ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๕๐
เด็กหญิงนฤตปรียา วงษ์จันทร์

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๕๑

เด็กหญิงพรวิภา คำทอง
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองบ่อ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๕๓

เด็กชายสุริยา บุญทวี ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๕๔

นายสุธี บุญทวี
๑๒/๐๘/๒๕๐๙

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๕๕

นายกอบชัย ไชยกาศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๕๖

นายจตุรานนท์ มาสพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๕๗

นางดวงดาว อกอุ่น
๐๘/๑๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๕๘

นางสาวนัฐวดี ศรีมันตะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๕๙

นายสมศักดิ

์

บุญสิทธิ
๐๒/๐๔/๒๕๑๕

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๖๐
นายเจตรินทร์ ไชยสมภา

๐๔/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๖๑

นางสาวขวัญพร ศรีมันตะ

๑๓/๑๑/๒๔๙๔

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๖๒

นางสาวศรัญญา สารบาล
๒๐/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๖๓

นางสาวกิงแก้ว

่

สืบสุวรรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๒๔

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๖๔

นางชุตินันท์ อินประภา
๐๖/๐๘/๒๕๑๑

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๖๕

นายธัชนนท์ ทองบ่อ
๐๖/๐๓/๒๕๒๔

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๖๖

นางสาวธัญพัทธ์ อุปชัย
๒๐/๐๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๖๗

นายวีระยุทธ วิลัยสัย
๒๗/๐๑/๒๕๒๙

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๖๘

นางสาวสุดารัตน์ ชูรัตน์
๑๐/๐๗/๒๕๒๑

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๖๙

นางสาวอุทุมพร ยาวะโนภาส

๑๗/๑๑/๒๕๒๘

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๗๐
นางสาวเพ็ญประภา สามสี

๒๔/๐๕/๒๕๑๒

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เตียไธสง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๗๒

เด็กหญิงกรกมล ทรัพย์อินทร์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๗๓

เด็กชายกรกฤษณ์ สีสอน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๗๔

เด็กหญิงขนิษฐา ชายทวีป
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๙๑ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๖๗๕

เด็กหญิงขวัญชนก ชนะบุญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๗๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พันเพ็ชร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๗๗

เด็กชายธีรเทพ วิชาฤทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๗๘

เด็กหญิงบัวไพลิน พันธุ์จี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๗๙

เด็กหญิงประภัสสร ในจิต
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๘๐
เด็กชายพชรพล บุญทวี

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๘๑

เด็กชายพรเทพ กำไมล์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๘๒

เด็กชายพิชญะ มูลสาร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๘๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีจันดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๘๔

เด็กชายยืนยง ชืนตา

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๘๕

เด็กหญิงลัลลนา แก้วดวงใหญ่
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๘๖

เด็กหญิงลีลาวดี ลินแก้ว

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๘๗

เด็กชายวชิระ กฤษณกาฬ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๘๘

เด็กหญิงวรรณพร อิสระพายัพ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๘๙

เด็กหญิงวิริญา ชืนตา

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๙๐
เด็กหญิงศรัญญา คำทอง

๒๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๙๑

เด็กชายสุรชาติ พุทธเสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๙๒

เด็กชายก้องภพ มีชัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๙๓

เด็กหญิงขวัญแก้ว บุญทวี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๙๔

เด็กชายธีรยุทธ หาวะโคตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๙๕

เด็กหญิงปทมพร สังฆนาค
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๙๖

เด็กหญิงปาณิตา ผุดผ่อง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๙๗

เด็กชายพลพล จันทะนาม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๙๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ในจิต
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๖๙๙

เด็กชายระพีพัฒน์ ใจฟู
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๐๐
เด็กชายวีรดม อกอุ่น

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๐๑
เด็กหญิงศจีวรรณ เอืองการ

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๐๒
เด็กชายศิริพงศ์ ทาเวช

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๐๓
เด็กหญิงสุภัสสรา ทองหิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๐๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

อยู่ดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๐๕
เด็กหญิงอนุธิดา ทองบ่อ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๐๖
เด็กหญิงเกตุสุดา บุญทวี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๐๗
เด็กหญิงเนตรนภา ราชวงษา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๐๘
เด็กหญิงกนกอร บุญทวี

๐๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๐๙
เด็กชายกวี ทองบ่อ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๙๒ / ๒๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๗๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หนูจิตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๑๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วดวงใหญ่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๑๒

เด็กชายจักรพงษ์ ทานเนตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๑๓

เด็กหญิงชนกนันท์ มูลสาร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๑๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร บัวศิริ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ชืนตา

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๑๖

เด็กหญิงนัชชา ปองศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๑๗

เด็กชายปฏิภาณ ส่วนเสน่ห์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๑๘

เด็กหญิงปาจรีย์ พันธ์เพ็ชร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๑๙

เด็กหญิงพรทิพย์ บุญทวี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๒๐
เด็กชายพิชชากร มูลสาร

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๒๑
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ศรีสุชาติ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๒๒

เด็กชายพีรยุทธ สุโภภาค
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๒๓

เด็กหญิงวิภาวดี ประสานทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๒๔

เด็กหญิงสุธาดา ยศรุ่งเรือง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๒๕

เด็กชายอภิลักษณ์ ทองบ่อ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๒๖

เด็กหญิงอรกัญญา ชนะบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๒๗

เด็กหญิงอินทิรา แก้วดวงใหญ่
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๒๘

เด็กชายเฉลิมชัย ใจฟู
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๒๙

เด็กชายคมิกภัต คามะนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๓๐
เด็กชายจักริน ทองเฟอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๓๑

เด็กหญิงชัญญานุช ทานะเวช
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๓๒

เด็กชายณัฐภัทร ทองเฟอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๓๓

เด็กชายธงชัย อินทนนท์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๓๔

เด็กชายธารินทร์ ทองเฟอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๓๕

เด็กหญิงนงนภัส เวทไทสงค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๓๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ วีประยูร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๓๗

นางสาววรรณษา ทองเฟอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๓๘

เด็กชายอนุวัฒน์ มิรัตนไพร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ ทองเฟอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๔๐
เด็กชายพัสกร มัจจุราช

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๔๑

เด็กชายภัทรพล ตีบอ่อน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๔๒

เด็กหญิงภัทรลดา ทองเฟอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๔๓

เด็กหญิงภัทราพร วิเวกวินย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๔๔

เด็กชายศุภกร เทียมสิงห์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๙๓ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๗๔๕

เด็กหญิงสุพัตรา นามวงค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๔๖

เด็กหญิงใบตอง สายรัตน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๔๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๔๘

เด็กหญิงกุลธิดา โนนมี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๔๙

เด็กหญิงจริยา ศรีจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๕๐
เด็กชายปกาศิต บูชากุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๕๑

เด็กหญิงสุภัสสร แสงพล
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๕๒

เด็กหญิงอุบลวรรณ สมดา
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๕๓

เด็กชายจตุรพิธ จันทร์ดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๕๔

เด็กชายจีรวัฒน์ ทองเฟอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะคอม วัดบะคอม  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๕๕

เด็กหญิงสุรภา ทองศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๕๖

เด็กชายสิทธิกร ธุระพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๕๗

เด็กหญิงดารุณี สัตนาโค
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๕๘

เด็กชายวิชิต พันธ์น้อย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๕๙

เด็กหญิงสุจิตตรา คำรัง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๖๐
เด็กหญิงอภิญญา ศิริโส

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๖๑

เด็กหญิงไพลิน อาศัยนา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๖๒
เด็กหญิงณัชชานันท์ สมจิตร

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๖๓

เด็กหญิงวรันธร ดวงตา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๖๔

เด็กหญิงอินทิรา แก้ววรรณา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๖๕

เด็กชายธีรภัทร สมวงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๖๖

เด็กชายวิชยพงศ์ เครือระนันท์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๖๗

เด็กหญิงศิริรัตนา กาสา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๖๘

เด็กหญิงศุภาวรรณ ยุทธชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๖๙

เด็กชายสิทธิพล นามธรรม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๗๐
เด็กหญิงโสรยา รัตน์สูงเนิน

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๗๑

เด็กชายชนวีร์ สุกขะเริม
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิศรีรัตน์

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๗๓

เด็กหญิงนฤชล ปกปอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๗๔

เด็กหญิงปลายฟา เยียมสันเทียะ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๗๕

เด็กหญิงปาณิสา พรมปอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๗๖

เด็กชายปติโชค กุมลา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา ปกปอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๗๘

เด็กชายอนวัฒ กงยล
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๗๙
เด็กหญิงเนตรอัปสร พูดดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๙๔ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๗๘๐
เด็กหญิงชัชดาวัลย์ หงษ์ลอย

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ โชติพิบูลย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๘๒

เด็กชายธนกร เปรียมนอง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๘๓

เด็กชายนิธิทัศน์ เกาะกิง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๘๔

เด็กหญิงสุจิตรา ติงทอง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๘๕

เด็กหญิงเกวลิน บุญชู
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๘๖

เด็กหญิงชลธิชา สุดสม
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๘๗

เด็กหญิงชลธิชา เครือชารี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๘๘

เด็กชายชัยธร มิงศิริ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๘๙

เด็กหญิงวราภรณ์ แสงแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๙๐
เด็กหญิงอิสราพร ทีฆะ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๙๑

เด็กชายนำชัย สงค์เคราะห์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๙๒

เด็กหญิงปวีณา ทองแสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๙๓

เด็กชายศิลพัสช์ กอเซ็ม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๙๔

เด็กชายอลงกรณ์ กากแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๙๕

เด็กหญิงศิริมา เนตรนิยม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๙๖

เด็กหญิงกมลชนก ศรีแสงจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๙๗

เด็กหญิงกมลวรรณ สุดแสง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๙๘

เด็กหญิงกุลธิดา สิงห์ครุธ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๗๙๙

เด็กหญิงกุลปรียา สีอ่อน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๐๐
เด็กหญิงณัฐธิชา ศรียงยศ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๐๑
เด็กหญิงดวงกมล จันจะรุญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๐๒ เด็กหญิงดวงพรพรรณ
ขยันทำ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๐๓
เด็กชายทนานพ สิงห์ครุธ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๐๔
เด็กหญิงธนพร สิงห์ครุธ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๐๕
เด็กชายธนภัทร เดือคำ

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๐๖
เด็กชายบุญฤทธิ

์

นามวงษ์สา
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๐๗
เด็กชายภานุรุจ สาระติ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๐๘
เด็กชายภิรมย์ศิลป สิงห์ครุธ

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๐๙
เด็กชายภูธเนตร ทองแสง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๑๐
เด็กหญิงวรวรรณ ยวนยี

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๑๑

เด็กชายวรวุฒิ ทองที
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๑๒

เด็กหญิงวรินทร กะหลู่
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๑๓

เด็กหญิงวัชรี โนนตูม
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๑๔

เด็กชายสิทธิชัย ธนกิจปรีชา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๙๕ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๘๑๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ สุดแสง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๑๖

เด็กชายหนึงตะวัน

่

สายคำวงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๑๗

เด็กหญิงเกวลิน สีชาลี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๑๘

เด็กชายเจษฎา แก้วกัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๑๙

เด็กชายเอกรัฐ ทองเจียว
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๒๐
เด็กหญิงกนกพร สิทธิเดช

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๒๑

เด็กชายกริชเพชร สิงห์กุม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๒๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แซ่หยี

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๒๓

เด็กหญิงกุลธิดา ศรีอ่อน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๒๔

เด็กหญิงชนิดาภา สิงห์ครุธ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๒๕

เด็กชายชาญเดชา วอทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๒๖

เด็กหญิงชาลิสา สิงห์ครุฑ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๒๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสงส่อง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๒๘

เด็กหญิงณัชชา เจริญสว่าง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๒๙

เด็กชายณัฐภูมิ แก้วเนตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๓๐
เด็กชายตะวัน ยวนยี

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๓๑

เด็กชายธนกร สายคำวงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๓๒

เด็กหญิงธนัญชนก สีอ่อน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๓๓

เด็กชายนพรัตน์ ธนะสิงห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๓๔

เด็กชายพศธร สีอ่อน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๓๕

เด็กชายภูวนาท ว่องไว
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๓๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ สอนกะสิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๓๗

เด็กชายศุภศักดิ

์

สมานพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๓๘

เด็กหญิงสิริพร สุดแสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๓๙

เด็กชายสุชาติ ราชญา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๔๐
เด็กชายอชิตะ สิงห์ครุธ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๔๑

เด็กชายอดิศร โสตะสิงห์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๔๒

เด็กหญิงอติกานต์ ขยันทำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๔๓

เด็กหญิงอรวี ใจเด็ด
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๔๔

เด็กชายไชยาเชษฐ์ คำตา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๔๕

เด็กชายจิรเดช ศรีอ่อน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๔๖

เด็กหญิงชลธิชา ยวนยี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๔๗

เด็กหญิงปานไพลิน ร่วมสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๔๘

เด็กชายพรปยะ มุสิกา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๔๙

เด็กหญิงศศิธร คำตา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๙๖ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๘๕๐
เด็กชายศิริศักดิ

์

คำตา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๕๑

เด็กหญิงสาวิตรี กมลภพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๕๒

เด็กชายสิทธิเดช ขยันทำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๕๓

เด็กชายอัครเดช ชาวสน
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๕๔

เด็กหญิงอุมาพร ภูดอนม่วง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๕๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีแสงจันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๕๖

เด็กหญิงกานต์ทิตา เวียงคำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๕๗

เด็กชายกิตติ คำตา
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๕๘

เด็กหญิงกุลธิดา สีอ่อน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๕๙

เด็กหญิงจิตตาภา ยวนยี
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๖๐
เด็กหญิงจิราวิไล คำไพร

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๖๑

เด็กชายถิรวุษิ สุริยะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๖๒

เด็กชายนครินทร์ สุดแสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๖๓

เด็กหญิงนิภารัตน์ คำตา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๖๔

เด็กชายบริมาส เทศปาน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๖๕

เด็กหญิงปนัดดา ภูผายาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๖๖

เด็กหญิงปานวิมาน เมืองพิล
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๖๗

เด็กชายปยะพงษ์ ศรีแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๖๘

เด็กชายพงศกร พลยศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๖๙

เด็กหญิงภัทรินทร์ สีอ่อน
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๗๐
เด็กหญิงรุ่งนภา ทองแสง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๗๑
เด็กหญิงลำนารายณ์ พันเดช

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๗๒

เด็กชายวีรภาพ สีอ่อน
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๗๓

เด็กชายวุฒินันท์ สมจิตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๗๔

เด็กหญิงสิรินทิพย์ กาฬภักดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๗๕

เด็กหญิงสิริยากร พงศ์ไพรภูมิ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๗๖

เด็กหญิงสุพาพร หลักทองคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๗๗

เด็กชายอรรถพล เส้นเศษ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๗๘

เด็กหญิงอัญชลี ใจเด็ด
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๗๙

เด็กชายอัฐฌราวุฒิ ภูก๊ก

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๘๐
เด็กหญิงอาทิตยา คำตา

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๘๑

เด็กชายเอกพล หมืนไธสง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๘๒

เด็กหญิงจุฬาลักษ์ ขิงพรมราช
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๘๓

เด็กหญิงปยะพัฒน์ ธนะสิงห์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๘๔

เด็กชายพันธกานต์ หอกคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๙๗ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๘๘๕

เด็กหญิงวนิดา เสนาพรม
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๘๖

เด็กหญิงอรพินท์ ศรียงยศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๘๗

เด็กหญิงอริสา คำตา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๘๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา ลือไพบูลย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๘๙

เด็กหญิงณฐมน สืบเชือ

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๙๐
เด็กหญิงนริศรา สิงครุธ

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๙๑

เด็กหญิงปนัดดา ศรีอ่อน
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๙๒

เด็กชายปามิลา ชุ่ยหิรัญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๙๓

นายพายุ โพธิงอก

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๙๔

เด็กหญิงเมธาวี สุขยานุดิษฐ
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๙๕

เด็กหญิงกชกร มีแสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๙๖

เด็กหญิงกนกพร อินทนนท์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๙๗
เด็กชายกริชฎาภรณ์ ผ่านเมือง

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๙๘

เด็กชายกฤษฎา ทองชัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๘๙๙

เด็กชายคงฤทธิ

์

เวฬุวนารักษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๐๐
เด็กชายจักรรินทร์ มาตรขาว

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๐๑
เด็กหญิงจินดาหรา ลินทะจะกะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๐๒
เด็กชายธนภัทร ดอกบัว

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๐๓
เด็กชายธยานวัต หลวงสนาม

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๐๔
เด็กหญิงธัญสินี แสนโคตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๐๕
เด็กชายธีรยุทธ ชูรัตน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๐๖
เด็กชายธีรวัฒน์ อุตตะรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๐๗
เด็กหญิงนรารัตน์ พลเสน

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๐๘
เด็กชายนฤเบศ แสงพล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๐๙
เด็กหญิงบุษรินทร์ เศิกศิริ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๑๐
เด็กหญิงปณิตา ศรีนรสิทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๑๑

เด็กหญิงปนัดดา เวฬุวนารักษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๑๒

เด็กหญิงปรารี สาริโน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๑๓

เด็กหญิงปตฐมา โสดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๑๔

เด็กชายพงศภัค พันธุ์เลิศ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๑๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ มะลิวัลย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๑๖

เด็กชายพันกร ทองพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปาละวงศ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๑๘

เด็กชายภัทรพล ล้อมค้อม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๑๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ ปากหวาน
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๙๘ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๙๒๐
เด็กชายภาราดร สายรัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๒๑

เด็กชายภูมิน ภูซ้ายศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๒๒

เด็กหญิงมนสิชา หอมหวล
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๒๓

เด็กชายรัชชานนท์ มีชัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๒๔

เด็กชายราชโยธิน แก้วดวงศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๒๕

เด็กชายวชิราวุฒิ รัตนเทพ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๒๖

เด็กหญิงวนิดา ดวงมาร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๒๗

เด็กหญิงวรรณภา บุญปก
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๒๘

เด็กหญิงวริษา มันคง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๒๙

เด็กชายวิทวัฒน์ พันธ์ศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๓๐
เด็กชายวีรภาพ อุณศรี

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๓๑

เด็กหญิงศศิธร รัตโนสถ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๓๒

เด็กชายสรศักดิ

์

ทองพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา ผสมทรัพย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๓๔

เด็กหญิงสุชานาถ เสาตรง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๓๕

เด็กหญิงสุธาสินี พลมาตย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๓๖

เด็กหญิงสุพรรณษา พุ่มพวง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๓๗

เด็กชายหัสนัย ภูมิอ่อน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๓๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ธรรมชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๓๙

เด็กหญิงอริศรา ผิวงาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๔๐
เด็กชายอัษฎาวุธ แก้วดวงศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๔๑

เด็กชายอัษฎาวุธ ไชยรักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๔๒

เด็กชายอานุภาพ นัยจิตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๔๓

เด็กชายเจนณรงค์ สุจรักษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๔๔

เด็กชายเจษฎา คำศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๔๕

เด็กชายโพธิวัฒน์ ธนะศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๔๖

เด็กชายโยธิน ลาดทา
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๔๗

เด็กหญิงกนกพร บุตรอำคา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๔๘

เด็กชายกฤติน ภู่ทิม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๔๙

เด็กหญิงกฤติยา ไขบรรเทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๕๐
เด็กชายกฤษนัย ขัวลา

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๕๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พาโยพัด
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๕๒

เด็กหญิงจันทร์นภา บุญทวี
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๕๓

เด็กชายจิรพิพรรธ ไชยสัจ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๕๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ปากหวาน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๙๙ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๙๕๕

เด็กหญิงจีรวัลย์ ศรีวะรมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๕๖

เด็กชายจีระศักดิ

์

ทุมมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๕๗

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สีชมภู
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๕๘

เด็กหญิงชญาดา ไตรยวงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๕๙
เด็กหญิงชนันทกานต์ น้อยพิทักษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๖๐
เด็กหญิงชนิดา สีมาเมือง

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๖๑

เด็กหญิงชิดชนก มิตสีดา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๖๒

เด็กหญิงชุติกานต์ อ่อนสีดา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๖๓

เด็กชายชุติวัต ทองใบ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๖๔

เด็กชายฐาปกรณ์ คำหว้า
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๖๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ทองลือ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สุจรักษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๖๗

เด็กชายตะวัน คำภูษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๖๘

เด็กชายทิชานนท์ ยุระศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๖๙
เด็กหญิงทิพกาญจนา อุระสนิท

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๗๐
เด็กหญิงทิพวรรณ พันธ์ศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๗๑

เด็กชายธนากร ชืนตา

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๗๒

เด็กหญิงธิติมา ลาดทา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๗๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

สาริโน
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๗๔

เด็กหญิงนงพะงา สาระงาม
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๗๕

เด็กชายนัทธวุฒิ ผาสุราษฎร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๗๖

เด็กชายนันทวัธน์ ศรีจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๗๗

เด็กหญิงนิตยา อุปชัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๗๘

เด็กชายนุติตะวัน สิงห์แข็งแรง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๗๙

เด็กหญิงประกาย ทานะเวช
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๘๐
เด็กชายปริวรรษ จันทะนาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๘๑

เด็กชายปาราเมศ การินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๘๒

เด็กชายพงศกร สายชารี
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๘๓

เด็กชายพงษ์เพชร ศรีวะโสภา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๘๔

เด็กชายพชร ศรีวะรมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๘๕

เด็กหญิงพรชิตา พันธ์ภักดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๘๖

เด็กหญิงพรภิมล บุญบรรลุ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๘๗
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ มูลสาร

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๘๘

เด็กชายพิริยกร ละอองแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๘๙

เด็กหญิงพุทธรักษา ละเกษ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๐๐ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๖๙๙๐
เด็กหญิงภัคจิรา สาระงาม

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๙๑

เด็กหญิงมัณฑนา ภูมิอ่อน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๙๒

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญยะมูล
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๙๓

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ สร้างช้าง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๙๔

เด็กชายฤทธิชัย สิงห์ทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๙๕

เด็กหญิงวริศรา ไตรยพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๙๖

เด็กชายวาคิม แก้วจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๙๗

เด็กชายวุฒิชัย สุภจันทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๙๘

เด็กชายศุภกิจ พลศิริ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๖๙๙๙

เด็กชายศุภกิจ สนธิลา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๐๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ แสนมะฮุง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๐๑
เด็กชายสิงหา ไกยเกษ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๐๒
เด็กหญิงสุดา ทับแสง

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๐๓
เด็กหญิงสุพัชรา ปาดา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๐๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญทรัพย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๐๕
เด็กชายอดิเทพ ช่วยพิชัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๐๖
เด็กหญิงอพัชชา ไชยสัจ

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๐๗
เด็กหญิงอภิสรา อุทลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๐๘
เด็กหญิงอรอนงค์ บุญทรัพย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๐๙
เด็กหญิงอริสา บุญปก

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๑๐
เด็กชายอรุณศิลป พันธ์ศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๑๑
เด็กหญิงเนตรนภา สถิตสุข

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๑๒
เด็กหญิงเมธาวดี ศิลประเนตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๑๓
เด็กชายไกรวิชญ์ สีวะสุทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๑๔
เด็กหญิงกาลดา ยาตะลี

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๑๕
เด็กชายจักรพงษ์ แก้วกัญญา

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๑๖
เด็กหญิงจันทร์สุดา ไตยวงค์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๑๗
เด็กหญิงจิราพร บุญปก

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๑๘
เด็กชายชนะสิทธิ

์

เกิดน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๑๙
เด็กหญิงชลธิชา ตาดทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๒๐
เด็กหญิงชิดชนก กองคำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๒๑
เด็กหญิงชุติกานต์ สุปน

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๒๒
เด็กหญิงฐานัสดา อินทนนท์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๒๓
เด็กหญิงฐิติมา พรทิพย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๒๔
เด็กหญิงณัฐริกา โสภา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๐๑ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๗๐๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วศรีเมือง

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๒๖
เด็กหญิงดวงกมล มูลสาร

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๒๗
เด็กหญิงทิพย์วดี ช่วยสุด

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๒๘
เด็กชายธนกฤต โสดา

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๒๙
เด็กชายธนากร ฉลาดศรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๓๐
เด็กชายธีระชัย ดวงแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๓๑
เด็กชายธีระพงศ์ จักรสาน

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๓๒
เด็กหญิงนภัทรฌา จิตนานนท์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๓๓
เด็กหญิงนิศากร ทับแสง

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๓๔
เด็กชายบริพัตร มูลสาร

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๓๕
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

มิงขวัญ

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๓๖
เด็กหญิงปณิตา สุขวาสนะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๓๗
เด็กชายปรัชญา แก้วเนย

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๓๘
เด็กหญิงปวีณา เศิกศิริ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๓๙
เด็กหญิงปาริชาติ บริสุทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๔๐
เด็กหญิงปยะพร สร้อยจักร

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๔๑
เด็กหญิงพัชรา ดวงมาร

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๔๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงษ์จันทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๔๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ ริมี

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๔๔
เด็กหญิงพิชญาภา ไชยสัจ

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๔๕
เด็กชายพินณรงค์ ภักดีแสน

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๔๖
เด็กชายพิภพ ศรีมันตะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๔๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ ดวงเคน

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๔๘
เด็กชายภาณุพงศ์ พากเพียร

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๔๙
เด็กหญิงยุวดี จันทร์น้อย

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๕๐
เด็กหญิงรัตนา มูลสาร

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๕๑
เด็กหญิงรุ่งทิวา สว่างบ้าน

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๕๒
เด็กหญิงลัคนา ยาวะโนภาส

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๕๓
เด็กหญิงวราภรณ์ บังใบ

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๕๔
เด็กชายวัฒน์ธนภัทร กุ่มงาม

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๕๕
เด็กหญิงวิภาวดี ไตรยพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๕๖
เด็กหญิงศศิธร ทองบ่อ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๕๗
เด็กหญิงสุกัญญา คำทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๕๘
เด็กหญิงสุกัญญา ผลจันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๕๙
เด็กหญิงสุกัญญา มันคง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๐๒ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๗๐๖๐
เด็กหญิงสุจิตตรา ตะนะบุตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๖๑
เด็กหญิงสุชาลินี คำหอม

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๖๒
เด็กหญิงสุนิสา เวฬุวนารักษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๖๓
เด็กชายอทิวัตร์ ผุดผ่อง

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๖๔
เด็กหญิงอนัญญา บุทธิจักร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๖๕
เด็กชายอนุชา ปาละวงศ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๖๖
เด็กชายอนุชา เลิศพุดซา

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๖๗
เด็กหญิงอรวรรณ เนตรวงศ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๖๘
เด็กหญิงอรัญญา สีสุวรรณ

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๖๙
เด็กหญิงอาริสา บึงตาเณร

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๗๐
เด็กหญิงเจนจิรา มีทรัพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๗๑
เด็กชายเดชฤทธิ

์

ชืนตา

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๗๒
เด็กหญิงเตชินี นาเวียง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๗๓
เด็กหญิงไขวิทยา โชติช่วง

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๗๔
เด็กหญิงกนกพร แพงศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๗๕
นางสาวกรรณิกา สิทธิ

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๗๖
นางสาวกรรณิการ์ บุตรอำคา

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๗๗
นายกฤษดา แก้วโมรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๗๘
นายกิตติพงษ์ เชือดี

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๗๙
เด็กหญิงกุลธิดา ประทุมวัน

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๘๐
นางสาวกุลสตรี ศรีวะโสภา

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๘๑
เด็กหญิงจันทิมา ชูชีพ

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๘๒
นางสาวจิราพร พันธ์ศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๘๓
นางสาวจีรานันท์ ทับแสง

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๘๔
นายชนะชัย สอนชา

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๘๕
นายชนินทร์ พันธ์ภักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๘๖
นายชินวัตร สอนเผือก

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๘๗
นายทินกร ผ่านเมือง

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๘๘
นางสาวทิพย์สุดา ไตยวงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๘๙
นายธวัชชัย มันสมใจ

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๙๐
นายธีระพงษ์ เชือดี

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๙๑
นางสาวนพมาศ คำมิทัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๙๒
นางสาวบุตรศรินทร์ วงศ์จันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๙๓
นางสาวปนัดดา วีระบุรุษ

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๙๔
นางสาวปริชาต แก่นจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๐๓ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๗๐๙๕
นางสาวปวีณา ลาดทา

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๙๖
นายพงษ์สยาม กฤษณะการ

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๙๗
นายพรประเสริฐ เพชรไกร

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๙๘
นายพรพิทักษ์ ภูทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๐๙๙
นางสาวพัชรินทร์ มนูบุตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๐๐
นายพิเชษฐ์ กฤษณกาฬ

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๐๑
เด็กชายพีรพล ปาละวงศ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๐๒
เด็กชายพีระวัฒน์ พยุงวงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๐๓
เด็กหญิงพุธิชา พลมาตย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๐๔
เด็กหญิงภัทธีรา คำนึง

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๐๕
นายภูมิภัทร พัตรภักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๐๖
เด็กหญิงมลิษา ทับแสง

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๐๗
นายรัฐชนนท์ ขัวลา

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๐๘
นางสาวรุ้งระวี งิวลาย

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๐๙
นางสาวลัดดา พยุงวงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๑๐
เด็กชายวรพล คำทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๑๑

นางสาววราภรณ์ กลบกลิน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๑๒

นายวรเชษฐ์ ภาคแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๑๓

นายศรราม พึงเทียน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๑๔

นายสิทธิชัย สีดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๑๕

เด็กหญิงสิริฉัตร นัยจิตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๑๖

นางสาวสุดารัตน์ ศิริสม
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๑๗

เด็กหญิงสุนิตา พงษ์สนิท
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๑๘

นางสาวสุภาวดี นิติสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๑๙

นายสุรศักดิ

์

ส่วนเสน่ห์
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๒๐
นายสุราษฎร์ มุละสีวะ

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๒๑

นางสาวสุรีพร พิมพามี

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๒๒

นางสาวสุรีพร มีไชย
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๒๓

นางสาวหนึงฤทัย

่

นัยจิตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๒๔

เด็กชายอนันต์ เมืองหงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญหลัง
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๒๖

นางสาวอรยา สายชารี
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๒๗

นางสาวอำไพ บุญปก
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๒๘

นางสาวอินทิรา แก้วทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๒๙

นายเด่นสยามชัย ตนนาชำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๐๔ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๗๑๓๐
นายเนติพงศ์ ในจิตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๓๑

นางสาวเสาวณีย์ ศรีมันตะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๓๒

นางสาวแสงดาว สมหวัง
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๓๓

เด็กหญิงโสรยา สาระเห็ด
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๓๔

นางสาวกมลรัตน์ สายรัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๓๕

นางสาวกัญจนพร พรมชาติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๓๖

นางสาวกัลยา ทาทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๓๗

นางสาวจุฑามาศ ศรีนะพรม
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๓๘

นายฉัตรมงคล บุตรพรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๓๙

นางสาวชนิพรรณ แสงพล
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๔๐
นายณรงค์ฤทธิ พิมศักดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๔๑

นายณัฐิวุฒิ พลมาตย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๔๒

นางสาวทับทิม บุตรอำคา

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๔๓

นายธนกฤตติ

์

วงศ์อนันต์
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๔๔

นายธนภัทร โสดา
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๔๕

นายธีรพล ทองบ่อ
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๔๖

นางสาวนภาพร ผลจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๔๗
นางสาวประพัชรินทร์

สีมาชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๔๘

นายปองภพ ผลจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๔๙

นางสาวปยฉัตร ขนเปรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๕๐
นางสาวผกาภรณ์ พรมจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๕๑

นายภราดร สิงห์ทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๕๒

นางสาวมุกรวี แก้วดวงดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๕๓

นางสาววิภาดา ลุณบุตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๕๔

นางสาววิภาวรรณ มณีสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๕๕

นายวีระพล จันทศร
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๕๖

นายศุภกร นามสุดโท
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๕๗

นางสาวศุภรัตน์ อุระสนิท
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๕๘

นางสาวสรินทิพย์ เนตรวงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๕๙

นางสาวสินจัย ชินมาตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๖๐
นางสาวหนึงฤทัย

่

บุญปก
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๖๑

นางสาวอรวรรณ พลเยียม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๖๒

นางสาวอรัญญา ศรีดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๖๓

นางสาวอรัญญา แสงศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๖๔

นางสาวอริษา บุญทรัพย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๐๕ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๗๑๖๕

นางสาวอัษฎาพร อรรคบุตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๖๖

นางสาวเจนจิรา ศรีวะโสภา
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๖๗

นายไพโรจน์ ศิริแวว
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๖๘

นายกิตติชัย ประทุมวัน
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๖๙

นายคณิศร กลางประพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๗๐
นางสาวจันทิมา หงษ์ลอยวงศ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๗๑

นางสาวชาฏาทิพย์ ศรีสะอาด
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๗๒

นางสาวณัชชา ทองพันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๗๓

นายณัฐพล ไตรยพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๗๔

นางสาวทัศวรรณ วงษ์สีแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๗๕

นายธนกร เพชรไกร
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๗๖

นายธนวัฒน์ พันธ์ศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๗๗

นางสาวธนัตดา แก้วบังสัน
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๗๘

นายธนากร พรมจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๗๙

นายธวัชชัย กับใจ
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๘๐
นายธวัชชัย ศรีวะโสภา

๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๘๑

นางสาวนราวัลย์ เกียงเก่า

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๘๒

นางสาวนริศรา ทองนาค
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๘๓

นางสาวนฤมล มูลสาร
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๘๔

นางสาวปริศนา เทียนงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๘๕

นางสาวปานชนก ภาคแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๘๖

นางสาวพัฒทะนี บุญบรรลุ
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๘๗

นางสาวพิกุล พสุนนท์

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๘๘

นางสาวภัสรา มีชัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๘๙

นางสาวรสสุคนธ์ ผลจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๙๐
นางสาวรักษ์ฝน สีดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๙๑

นางสาวรัศมี เชือทุม

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๙๒

นายลิขิต พรมชาติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๙๓

นางสาววันดี จันทร์เศรษฐี
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๙๔

นางสาววาริสา ศรีวะรมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๙๕

นายศักดา เพ็งบ้านไร่
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๙๖

นางสาวศิริรัตน์ มุละชีวะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๙๗

นายศิริวัฒน์ มูลสาร
๒๑/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๙๘

นางสาวศุภานี บุญบรรลุ
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๑๙๙

นายสถาพร ทับแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๐๖ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๗๒๐๐
นางสาวสุกัญญา มีแสง

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๐๑
นายสุทธิพงค์ สราญรมย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๐๒
นางสาวสุภัค การินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๐๓
นางสาวสุวนันท์ ทานะเวช

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๐๔
นายสุวัฒน์ สออนรัมย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๐๕
นางสาวอนงค์นาฎ จันทไชย

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๐๖
นางสาวอรัญญา สาระงาม

๒๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๐๗
นายอัสนี ผลจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๐๘
นางสาวอุมาพร ธรรมรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๐๙
นายเจริญ สมตน

๒๒/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๑๐
นางสาวเฟองฟา สอนดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๑๑

นายแทนบุญ บัวชัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๑๒

เด็กหญิงจิรัชยา เสนสร
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๑๓

เด็กหญิงจิราวรรณ โภคา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๑๔

เด็กชายณัชภัค วงษางาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๑๕

เด็กหญิงธีริศรา อุ่นคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๑๖

เด็กชายพิรุฬห์ สมาจักร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๑๗

เด็กชายพีรธัช ศรีวะโสภา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๑๘

เด็กชายพีระ สมาจักร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๑๙

เด็กหญิงภัคจิรา บุญกิจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๒๐
เด็กหญิงรัตนา มหาชัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๒๑

เด็กหญิงวรัญญา มงคลทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๒๒

เด็กชายอนุชิต พลมาตย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๒๓

เด็กหญิงกรวลัย สมตน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๒๔

เด็กหญิงญดา พูนเกิด
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๒๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พวงกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๒๖

เด็กหญิงณีรนุช เรืองวงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ กองแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๒๘

เด็กชายธีระเทพ จันทะชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๒๙

เด็กหญิงนริศรา บุตรอำคา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๓๐
เด็กชายพงศธร คำตัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๓๑

เด็กชายรัศชภูมิ พลมาตย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๓๒

เด็กหญิงอภัสชา โภคา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๓๓

เด็กชายคมสันต์ เวสภาพ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๓๔

เด็กชายจิรภัทร คำตัน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๐๗ / ๒๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๗๒๓๕

เด็กหญิงจีรนันท์ กาญจนสุนทร
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๓๖

เด็กหญิงณัชชา สุขสร้อย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๓๗

เด็กชายตะวัน สุพล
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๓๘

เด็กหญิงทิพย์นภา ทับแสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๓๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ผ่านเมือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๔๐
เด็กชายพัฒนชัย บุตรอำคา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๔๑

เด็กชายวิทวัส วรสาร
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๔๒

เด็กชายวิษณุวัฒน์ เหมพันธ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๔๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แหวนหล่อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๔๔

เด็กชายอัษฎาวุธ ผลพิมาย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๔๕

เด็กชายอานนท์ ดวงภาค
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๔๖

เด็กหญิงกชกร ศรีผาย
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๔๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ วงศ์จันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๔๘

เด็กหญิงพัชราพร กุมารสิทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๔๙

เด็กหญิงพีรดา จันทร์สะดี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๕๐
เด็กหญิงมณฑิตา จึงบรรเจิดศักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๕๑

เด็กหญิงมาลิณี เลิศวิลัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๕๒

เด็กชายระพีภัทร บุตรอำคา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๕๓

เด็กหญิงวนิดา ผลจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๕๔

เด็กหญิงสิริมาดา พลเยียม

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๕๕

เด็กชายกฤษฎา ดวงเคน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๕๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทับแสง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๕๗

เด็กหญิงณัฐรดา บุตรอำคา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๕๘

เด็กชายธนากร ทับแสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๕๙

เด็กชายนิพนธ์ พรมรินทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๖๐
เด็กชายปยวัฒน์ คุ้มบาง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๖๑

เด็กชายปองเขต พรมแพง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๖๒

เด็กหญิงยุภาพร ทับแสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๖๓

เด็กชายวรากร กุดสมบัติ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา พารืนรัมย์

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๖๕

เด็กชายอานัส คำภริยา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๖๖

เด็กหญิงกวินธิดา บุญบรรลุ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๖๗

เด็กหญิงกัญธิตา ทับแสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๖๘

เด็กหญิงณัฐวดี ดวงจิตเลิศขจร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๖๙

เด็กชายนุกฤษพงษ์ พลมาตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๐๘ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๗๒๗๐
เด็กชายปฏิภาณ จึงบรรเจิดศักดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๗๑

เด็กหญิงปณิดา พลมาตย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๗๒

เด็กหญิงผริตา แสงภักดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๗๓

เด็กหญิงวรรณษา ดวงเคน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๗๔

เด็กหญิงวิมม์วิภา โคตรภูเขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๗๕

เด็กชายสรวิชญ์ บุตรอำคา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๗๖

เด็กชายอภิรักษ์ ดวงเคน
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๗๗

เด็กหญิงอักษิกา ช่วยรักษา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๗๘

เด็กหญิงฐิติกา คำตัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๗๙

เด็กหญิงนำหยด ทับแสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๘๐
เด็กหญิงบุญฑริก ขันติจิตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๘๑
เด็กหญิงเพชราภรณ์ พันโยธา

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๘๒

เด็กหญิงไพริน แก้วหาญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๘๓
เด็กหญิงขวัญประภา จันทร์ดา

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๘๔

เด็กหญิงชุติมา สะอาดเอียม

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๘๕

เด็กหญิงพิยดา สีดำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๘๖

เด็กหญิงวาสนา เบ้าทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๘๗

นางสาวบุญยธิดา ทับแสง
๑๐/๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๘๘

นางสาวกนิษฐา ภาวะดี
๒๕/๙/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๘๙

นางสาวพิทัตย์ ปากหวาน
๒๗/๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๙๐
เด็กชายกมลภพ ดวงภาค

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๙๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุวงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แหวนหล่อ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๙๓

เด็กหญิงจิราวรรณ กุมารสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๙๔

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ทับแสง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๙๕

เด็กชายธวัชชัย แก้วไพวัน
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๙๖

เด็กชายธีระภักดิ

์

ขันทีท้าว
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๙๗
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

ลันละนา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๙๘

เด็กชายภานุวัตร พิมพ์สุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๒๙๙

เด็กหญิงวาสินี สมาจักร์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๐๐
เด็กชายชัยยศิล สมจิตรมูล

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๐๑
เด็กชายชิตปกรณ์ บุญจรัญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๐๒
เด็กชายธนภัทร ทองไพรวรรณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๐๓
เด็กชายธีระภัทร เพียรมัน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๐๔
เด็กหญิงพรนัชชา นัยจิต

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๐๙ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๗๓๐๕
เด็กหญิงภัครนันท์ ประจวบสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๐๖
เด็กหญิงมณีทิพย์ สมคะเณย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๐๗
เด็กชายศรีรัตน์ แปนกอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๐๘
เด็กชายสิงหราช ดวงภาค

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๐๙
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ วรสาร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๑๐
เด็กหญิงสุพรรษา บรรเทิง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๑๑

เด็กชายเศรษฐพงศ์ กุลพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๑๒

เด็กชายไพบูลย์ ขันทีท้าว
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๑๓

เด็กชายกฤษฎา คำเสมอ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สมาจักร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๑๕

เด็กหญิงปศนีย์ วระสาร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๑๖

เด็กหญิงยุพาพรรณ สริมา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๑๗

เด็กหญิงลลิดา จันสุพรม
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๑๘

เด็กหญิงอรทัย ทองน้อย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๑๙

เด็กหญิงชลธิชา บุตรอำคา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๒๐
เด็กหญิงญาณิศา ทับแสง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๒๑

เด็กชายตรีทศ บุญน้อม
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๒๒

เด็กชายธวัชชัย ทุมทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๒๓

เด็กหญิงนิศาชล จันทะศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๒๔

เด็กหญิงปนัดดา ไชยสัจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๒๕

เด็กหญิงปารณีย์ ขันทวี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๒๖

เด็กหญิงพิยดา พรมดอนก่อ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๒๗

เด็กชายพุฒิพงษ์ สุจริต
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๒๘

เด็กหญิงรัฐนันท์ ดีล้วน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๒๙

เด็กหญิงรัตนาพร ทับแสง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๓๐
เด็กชายศิรวุฒิ ทับแสง

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๓๑

เด็กชายสำเริงชัย จันทร์น้อย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๓๒

เด็กชายเมธี รันอารัญ

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๓๓

เด็กชายเรวัตร รุ่งเรือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๓๔

เด็กหญิงขนิษฐา กรุณา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๓๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย ขันทวี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๓๖

เด็กหญิงธนัทอร ไชยสัจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๓๗

เด็กหญิงนฤมล ศิลธรรม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๓๘

เด็กหญิงบุณยาพร หลาบมาลา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๓๙

เด็กชายปญญา ศรีพรม
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๑๐ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๗๓๔๐
เด็กชายพงษ์รัฐ ดรราชลี

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๔๑

เด็กหญิงพัชราภา กุลบุตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๔๒

เด็กชายพิสิษฐ์ ไพรโสภา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๔๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ขันสัมฤทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๔๔

เด็กหญิงรมิดา ชมชืน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๔๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ คนเพียร
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๔๖

เด็กชายสุริยศักดิ

์

ศรีมันตะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๔๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สะอาดเอียม

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๔๘

เด็กหญิงเนตรปรียา บุญนาค
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๔๙

เด็กหญิงชุติมา สุรารัตน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๕๐
เด็กหญิงดารุณี เชือคำจันทร์

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๕๑

เด็กชายภาคิน นางาม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๕๒

เด็กหญิงมุฑิตา บุญชู
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๕๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ เหลาคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๕๔

เด็กชายวุฒิชัย บุญน้อม
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๕๕

เด็กหญิงสิรินธร ชมภู
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วหาญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๕๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ แสงฉวี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๕๘

เด็กชายอิทธิพล แสนเจียม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๕๙

เด็กหญิงเกศวดี ดวงภาค
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๖๐
เด็กหญิงณัฐณิชา สาดทา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๖๑

เด็กชายณัฐปคัลภ์ เขือนเมือง

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๖๒

เด็กชายณัฐพงศ์ เขือนเมือง

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๖๓

เด็กหญิงณิษาอร สุภิษะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๖๔

เด็กหญิงธนพร ทองน้อย
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๖๕

เด็กหญิงพิชญาดา ก้อนจันเทศ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๖๖
เด็กหญิงพิชฎาภรณ์ แห่สถิต

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๖๗

เด็กชายมุกดา ไชยปตถา
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๖๘

เด็กหญิงวิมลรัตน์ อินทร์อ่อน
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๖๙

เด็กชายวิษณุ หลักชัย
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๗๐
เด็กชายศราวุฒิ เชิงหอม

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๗๑

เด็กชายสรวิศ ยาวะโนภาส
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๗๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

หอมสมบัติ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๗๓

เด็กหญิงเกียวฤดี นันทะไสย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๗๔

เด็กชายฉัตรชัย ชืนบาน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๑๑ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๗๓๗๕

เด็กหญิงชนิดา ภูมิสะอาด
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๗๖

เด็กชายชาญชัย ประสมศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๗๗

เด็กชายณัฐพล ชืนบาน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๗๘

เด็กชายธีรโชติ เกียรติโพธิงาม

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๗๙

เด็กหญิงพิชญา ชืนบาน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๘๐
เด็กหญิง มัญชิษฐา. สายทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๘๑

เด็กชายวีรวัฒน์ จ้อยสาคู
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๘๒

เด็กหญิงสุวิชา งอมสระคู
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๘๓

เด็กหญิงอรัญญา ทวนทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๘๔

เด็กชายเจษฎา พิลาหา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๘๕

เด็กหญิงกฤษณา ภักตรนิกร
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๘๖

เด็กชายคงกระพันธ์ ศรีลวัน
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๘๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พันหนองโพน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๘๘

เด็กชายธเนศ สุรเดช
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๘๙

เด็กชายวีรภัทร ทองจัตุ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๙๐
เด็กหญิงศุภิสรา กมลเดชากุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีวิสุทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๙๒

เด็กหญิงอัญมณี กลินผกา

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๙๓

เด็กชายกมลเทพ นักร้อง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๙๔

เด็กชายกฤตานนท์ มันจิต

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๙๕

เด็กชายการุณย์ เวชกามา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๙๖

เด็กชายขวัญชัย ทวีสด
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๙๗

เด็กหญิงจิราพร จันทิมาลย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๙๘

เด็กชายนิวัติ เวชกามา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๓๙๙
เด็กหญิงภัทรกาญจน์ พิมลรัมย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๐๐
เด็กหญิงรัตนา พิมพ์ดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๐๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๐๒
เด็กหญิงอรอุมา ธงวิชัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๐๓
เด็กหญิงจีรนันท์ อยู่คง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๐๔
เด็กหญิงฐิติมา อยู่คง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๐๕
เด็กชายณโสธร ทิพย์สมบัติ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๐๖
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ชืนบาน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๐๗
เด็กชายภูวดล โปรดโพธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๐๘
เด็กชายร่งตะวัน ร่งแจ้ง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๐๙
เด็กชายศุภกร ไกรโสภา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๑๒ / ๒๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๕๙/๗๔๑๐
เด็กหญิงศุภาวี ดูกลาง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๑๑

เด็กหญิงสาวิตรี อยู่คง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๑๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงษ์สุวรรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๑๓

เด็กชายกรวิชญ์ แสงส่อง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๑๔

เด็กชายพงศธร เพิมพูล

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๑๕

เด็กหญิงบุษบา เครือวัลย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๑๖

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ฤทธิจำรัส

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๑๗

เด็กชายอิทธิพัทร์ อย่คง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๑๘

นายภาณุพล เวชกามา
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๑๙

เด็กชายยุสินธร เดือนแจ่ม
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๒๐
นายอาทิตวรรณ กลินผกา

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๕๙/๗๔๒๑

เด็กหญิงทัศไนย พิงไธสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๕๙/๗๔๒๒

เด็กหญิงธนาภรณ์ ประเสริฐสังข์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๕๙/๗๔๒๓

เด็กหญิงธิดาภรณ์ อาตมะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๕๙/๗๔๒๔

เด็กหญิงปยะมาศ พิจารณ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๕๙/๗๔๒๕

เด็กชายวรพงศ์ แสงปราชญ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๕๙/๗๔๒๖

เด็กชายสิทธิเดช เสาะสมบูรณ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๕๙/๗๔๒๗

เด็กหญิงอุไรรัตน์ ราชาธร
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๕๙/๗๔๒๘

เด็กหญิงชีวาพร โสประโคน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๕๙/๗๔๒๙

เด็กชายธนิษฐ์ คุณุรัตน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๕๙/๗๔๓๐
เด็กชายนาวิน อุดมพรม

๐๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
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