
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดยโสธร  ภาค ๑๐ (ธ)

ส่งสอบ ๒,๒๘๑ คน ขาดสอบ ๖๗๓ คน คงสอบ ๑,๖๐๘ คน สอบได้ ๑,๓๘๗ คน สอบตก ๒๒๑ คน (๘๖.๒๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๐๐๑
นางฉัตรแก้ว บุญมี ๒/๕/๒๕๒๗

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๐๒
นายวาทิต บุญทัย ๘/๘/๒๕๓๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๐๓
นางสาวศุกร์ฤทัย อุสาหะ

๒๘/๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๐๔
นางสาวนำทิพย์ ศรีวันคำ ๓๐/๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๐๕
นางสาวขวัญหทัย โต๊ะยา

๒๒/๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๐๖
นางสาวสุมิตรา พลอยบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๐๗
นางสาวจุฑามาศ คำสมศรี ๑/๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๐๘
นางสาวศิริยัณต์ เศิกศิริ

๒๘/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๐๙
นางสาวสุธากร โพธิขำ

๒๗/๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๑๐
นางสาววาสนา หนองนา ๓๐/๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๑๑
นายปริญญา เสาะสมบูรณ์

๓๑/๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๑๒
นายสรายุทธ์ ปะตังพลัง

๒๗/๑๐/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๑๓
นายทรงพล กิจเกียรติ

์

๒๒/๙/๒๕๑๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๑๔
นางสาวชมภูนุช ศรีวะสุทธ์

๒๐/๑๑/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๑๕
สิบเอกภาณุพงศ์ ชนะบูรณ์

๑๘/๕/๒๕๓๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๑๖
นายจรัส ลิอ่อนรัมย์ ๔/๕/๒๕๑๖

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๑๗
นางสุพัตรา ดีสองชัน

้

๒/๘/๒๕๑๖

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๑๘
นางสาวพินัยลักษณ์ ก้อนมณี ๓/๓/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๑๙
นางสาวสุภาพร หลักหาญ

๒๘/๑/๒๕๒๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๒๐
นายวราวุธ สุจริต ๕/๒/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๒๑
นายโมไนย แก้วปากกัน

๑๘/๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๒๒
นายเกีรติศักดิ

์

ไพรสุวรรณ์ ๖/๙/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๒๓
นางสาวเอืองฟา

้

โพธิข่า

์

๑๒/๖/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๒๔
สิบเอกกฤษฎา ไชยโย

๕/๑๒/๒๕๒๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๐๒๕
นายกฤษฎา จันทไพร

๒๙/๒/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๒๖
นายธีรพงษ์ ทองสุทธิ

์

๒๐/๖/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๒๗
นายพงศ์ธนา ภายไธสง ๒/๑/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๒๘
นายสิทธิโชติ สาลี

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๒๙
จ่าสิบเอกอำนวย สุวรรณบุตร

๔/๐๕/๒๕๒๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงกรรธิมา สายโส

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายกฤษณะ อาชญาทา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิกุล

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงกัลยารัตน์ บุญยะสุวรรณ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายกิตติพงษ์ ภูศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายก้องเกียรติ ศิลารักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายขจรศักดิ

์

วัชวงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา คณะสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงจิดาภา แสนวงษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงจิรนันท์ มีศิริ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงจิราธร สุขขี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงจุฑามาศ บุตรบุญชู

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายฉัตรชัย ศรีทราไชย

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงชฎาพร แจ่มจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงชลธิณี แสงกาสะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงชลนิชา จันทร์สว่าง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงชัชนันท์ เบ็ญจาวาณิช

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายชูชนะ ศรีละโคตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๔๘
นางสาวณัฐชญา สินธิทา

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงณัฐธิกาพร มัชฌิมา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงทวินันท์ คูหล้า

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงทัศนียา พลไชย

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงธารินี แสงส่อง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายนภดล อุตสาหะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงนันท์นภัส กันถาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงนิธิพร สมบัติล้วน

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงนิภาพร สมบัติล้วน

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายปฎิภาณ ทาระพันธ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงปฏิญญา จันทคง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายปฏิพัทธ์ ทองมาก

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงปริญญา ศรีหาวงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายพงศกร ระภักดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายพงศธร บุญสอน

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงพัชราภา พละกุล

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงพัชริดา ธนสารมงคล

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงพิมลวรรณ์ สนเผือก

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายพีรพัฒน์ อินทองแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงภัทรวดี จันทบ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงลลิตา มาสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงลลิตา วัฒนมณีวรรณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงวรัญญา ศรีทราชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงวรันยา วรรณสุข

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายวรากร แสนสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายวายุพัฒน์ พิพิธ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายวีระวัฒน์ บุตรพรม

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายวุฒิชาติ เวทไธสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายศุภกร เรืองริวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายศุภโชค มูลเมือง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงสริดา สมนอก

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงสุชานัน ฮ่มภูงอย

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงสุธาสินี อาสารบ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงสุพัตรา แข็งทน

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงสุภาธิตา ถินวิไล

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงอทิตา ห่วงวัน

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ เพิมพูล

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงอรปรียา ไชยหมาน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายอังศุธร ทานัง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงอัยลดา นนทศิริ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงอินทิรา ผายม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ โภคสวัสดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายเอกพล ชารี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงโชติกา หันตุลา

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายกษม เลขะสุวรรณ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงกัลยา สมบัติล้วน

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายกิตติกรณ์ เรืองมนตรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงกุลสตรี ศรีชมภู

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายคมกริช สาระวัน

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายคมกฤษ ไตรยพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงจันทิมา พงษ์ไชยนันท์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงจินตภา สุทธิอาคาร

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พิมพ์อินทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายชัยวัฒน์ ดึกด่าน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงฐิติกร คำโสภา

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ โสภารัตน์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงณัฏฐนิช แสนสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงณัฐฑริกา แก้วทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงณัฐธิดา สุทธิอาคาร

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายทรงพล หลักหาญ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายทรัพย์โกศล เพิมพูล

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายธณพร พรมนิกร

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายธนพร สังข์ทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กชายธนวัฒน์ เด็กหลี

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กชายธราดล สืบศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายธันวา ตรีคูณชวการณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงธิติญากรณ์ คงแสนคำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงธีรนุช หลักชัย

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงธีรวุฒิ จันทร์ชุรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงนภาพร เพชรประไพ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงบุษบา พิลาวุฒิ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงปรียาภรณ์ นิเรืองรัมย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงปรียาภา พิลาวุฒิ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงปาริฉัตร ผาทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๒๒
เด็กชายพงศกร ไพรโสภา

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงพนมพร ดึกด่าน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงพรพิมล ชนะพันธ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงพรพิมล เพิมคำ

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายพลพล เทพวาที

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน โคตชัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายพัฒนพันธ์ หลักหาญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงพิจิตรา มานะจักร

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงพิชญธิดา สุริเตอร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทร์สังข์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิอินทะ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงภัควรัตน์ คำยืน

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงมัทนา ฉายพิมาย

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายยุทธพิชัย ศิลารักษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงยุพารัตน์ หลักหาญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นามมาลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายวรัญู แดงวิชัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๓๙
นางสาววราภรณ์ ดกบุราณ

๓๑/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงวริศรา วิเศษแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงวิจิตรา เพชรทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงวิรัญญา สมดวงศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายศตพล ปราบหนองบัว

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงศศิกานต์ สาริบุตร

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายศิรสิทธิ

์

พุทธขิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายสงกรานต์ ฉัตตะการ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๔๗
นายสถาพร ก้อนผา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายสิทธิพงษ์ พรหมบุตร

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงสุพรรษา เชิดสังวาลย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายสุภัทธรพงษ์ หลวงแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงสุวรรณา ทำหินกอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงอภิญญา ศรีหาวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กองเมิน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงอรกานต์ เพชรชาติ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายเกรียงไกร ปทมะแก่นทราย

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายเจษฎา มูลกำเนิด

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๕๗
เด็กชายเหมือนฝน กลางกาญจน์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงแก้วฟา พรพิพัฒน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายโกมินทร์ รัตนะวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายไพชยนต์ น้อยศรีภูมิ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงอริสา วงศ์พิมพ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๖๒
นางสาวจีระทีปต์ เทียงแท้

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๖๓
นางสาวอรทัย ในทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา วัดศรีธรรมาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงคณิตา ปกษี

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิเศษศักดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายธีรภัทร เวฬุวนารักษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายธีรเมธ บุญทศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงนิรัชพร ปริวันตัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงพรหมพร จูมกุมาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายภัทรพงศ์ หมืนสาย

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายรัชพล อุปชัย

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงวรางคณา ชูรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายวายุ บุญทศ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงศิริญาพร ศรชัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายเจตษฎา เวฬุวนารักษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายกมลชาติ สบายกาย

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายทิชานนท์ โปงพรมมา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายนวพล ยาวะโนภาส

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายนัทวุฒน์ กาลจักร

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายนันทวัฒน์ กาลจักร

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงปยะดา ธรรมชัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงปยะนุช พันดวง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงพรทิพย์ ไชยมี

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายมรกต โคตรสมบัติ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงมาลินี โหลยา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายวัชรมน แก้วมิง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงศิรินยา บุญทศ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงสตรีรัตน์ อ่อนจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายสนธยา ฟกเขียว

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงอรอนงค์ จันทราไชย

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายเจษฎา ไชยมี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงชุศิมา วงศ์แก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงฑาณุษา พิจารย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงธนัชชา เคนมี

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายศุภณัฏฐ์ อุบลอ่อน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงจิตรดา เจริญวงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายธนธรณ์ บุญเสงียม

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายธนากร ทองพรม

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายธรภัทร จิตจำรูญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายธเนศ ศรีวิสุทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงนภาพร อินอ่อน

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายนันทปรีชา จันทคุณ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายบัณฑิต เกษศิริ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายศรายุทธ พันดวง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงอรษา เหนือทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายเทวรินทร์ จันทชำนิ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงไอรัตน์ดา พรมแก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงจารุวรรณ หงษ์คำ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงชนิการต์ เขียวสุดตา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายณัญวุฒิ ใจน้อย

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงธนัญญา สายโรจน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายธนากร จิตทวี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายพลวัฒน์ ตลับทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายภานุพัฒน์ หินเธาว์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กชายภานุวัฒน์ เจริญวงศ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงมรกต มันทารักษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงวรินทร จันทระ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงวันเพ็ญ ชัยศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายวุฒินันท์ วิโรจน์รัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายสุรชัย ไชยโชติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายอนุชา โสนาดำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงอรพิมล เก๊กง้วน

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายเศรษฐา สารบาล

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงกาญจนา บุญจำเนียร

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กชายขวัญชัย จันทสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายจักริน สอนโก่ย

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงจิดาภา เหล่ารุ่งเรืองกิจ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงจิระนันท์ มังสุไร

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงจีระนันท์ ทิศกระโทก

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายชนกกัณฑ์ เกษร

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายชัยวัฒน์ ไชยปตถา

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงฐิตินันท์ โสมา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงดาวนิล ศรีทา

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายตฤชนก บุญทศ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายทรัพย์อนันต์ จันทคุณ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายธนกฤต โคตรสมบัติ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายธนากร ไชย์เพ็ง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายนนทกร สายหยุด

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงนวพร ลัดดาวัลย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงประภาพร อุปชัย

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายพนมกรณ์ ปางชาติ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายภูมิ วงษ์อ่อน

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายวรพันธ์ ขวัญทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายวศิน ช้อนศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงวิภา สลับศรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายวีรภัทร ทาบัณดิษฐ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายวีระเดช สมพงษ์พันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายวุฒิชัย เลิกบางพลัด

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงสิริพร เวฬุวนารักษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงสุกัญญา ขันเงิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงสุจิตรา งาทิพย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายสุเมธี ประชุมไชย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กชายอนันต์เทพ มิงขวัญ

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญปก
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงอาภัสรา ศรีมันตะ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงเกสรา ตันกลาง

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงกรนิภา ขุมคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญทศ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงจันทิมา ทังทอง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายธนวัฒ สียางนอก

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายนที นาคสุด

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายนันทกร สังฆพรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงปรียาภรณ์ โนกุลชร

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายพัฒนชัย เรืองฤทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายวัชรพล ภูมานัง

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงวิไลพร จำใบรัตน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงศรัณย์พร ธรรมสอน

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายอมรเทพ ลูกเงาะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงอัญชลีพร กัณฑภัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ พรานปา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายปกาศิต เสน่หา

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงปยะธิดา ภูมิพระบุ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ ขันเงิน

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงพิยดา ถินมานัด

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายมารุตพงศ์ ขวัญทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายวรัญชิต พันโนฤทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สุรปอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงสุธิดา ขันเงิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กชายอภิวัฒน์ ราษฎรดี

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงเกตน์สิริ ธงไชย

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายโชคนิวัฒน์ ศรีวิเศษ

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๘๒
นางสาวกัญญ์ชลิดา ชูรัตน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๘๓
นางสาวณัฐกรณ์ อุปสาร

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๘๔
นายทัศนัย บุญทศ

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๘๕
นางสาวละอองดาว ปตาระเต

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๘๖
นายอนุชิด เวฬุวนารักษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๘๗
นายอภินันท์ บุญทศ

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงโชติกา สิงห์นารายณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๘๙
นายธีรศักดิ

์

เวฬุวนารักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๙๐
นายจงมิตร ศรีชัย

๑๙/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๙๑
นางสาวกนกวรรณ แสนสาย

๒๘/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๙๒
นางสาวกองกานต์ แก้วแกมคำ

๒๗/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๙๓
นางกาญจนา โทขันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๙๔
นางสาวจุฑามาศ เสริมทรัพย์

๑๑/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๙๕
นายนพดล ภูพานทอง

๑๑/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๙๖
นางสาวนันทรัตน์ ชาญชูวงค์

๒๐/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๙๗
นางบังอร แสงวงค์

๑๗/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๙๘
นายปรีชา ภาคแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๒๙๙
นางสาวปยะนุช วงษ์ไกร

๑๖/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๐๐
นายพิพัฒน์ พันธ์พรหม

๑๘/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๐๑
นางสาวภคพร ผงทอง

๑๒/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๐๒
นางสาวมยุรี มีแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๐๓
นายวัฒนะ กันทาทรัพย์

๒๖/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๐๔
นางสาววาลิตา วามะลุน

๐๕/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๓๐๕
นางวาสนา สิงหะคเชนทร์

๐๗/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๐๖
นางวิชชุกร แก้วกงพาน

๐๗/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๐๗
นายวิเชียร จันทร์สุข

๒๗/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๐๘
นางสาวสาคร มีแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๐๙
นายสุรสิทธิ

์

กองสินแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๑๐
นายสุริยันต์ แก้วพวง

๒๖/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๑๑
นางเกียรติสุดา สุดชาฎา

๑๖/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๑๒
นางโคตรเพชร มีโพธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ วัดหนองไคร้  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายณัฐพล ปองที

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายธนกร ชมเพลินใจ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายธนยศ อ่อนละมุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๑๖
เด็กชายนันทวัฒน์ ขันเงิน

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายนิติภูมิ ขุมคำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงปราณปรียา สาธุรี

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายปรีชากร สอนสมนึก

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงปรียาณัฐ อยู่เย็น

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงพรชนก ด้วงสูงเนิน

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายพีรวิชญ์ ลูกเงาะ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงยุพิน มารัตน์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายวันเฉลิม โพธิศรี

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงวิชญาพร พลไชย

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กชายศิรพัฒน์ สิงห์สวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายศุภชัย ขุมคำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายสงกรานต์ พลไชย

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงอารียา ครองยุทธ

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา แสวงเจริญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงขวัญจิรา บุญล้น

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายจิรภาส แก้วประเสริฐ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายชาญวิทย์ วรคำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายธนพนธ์ พลไชย

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายธนวัฒน์ สายศร

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงนัทชา เวชสาร

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายบัณฑิต บุปผา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายปณชัย ขันเงิน

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงปนัดดา นภาเพชร

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายประกาศิต อุตอามาต

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงปวริศา ลีเฮือง

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายปรติ บุญปก

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ไชยปา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายภัทรพงศ์ สุรพล

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงยุภาพร นามดุ้ง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายรัฐภูมิ แสงสว่าง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายลัทธพล ไชยศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายศิริชัย ชูรัตน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กชายสิทธินันท์ ปญญา

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงสุกัญญา สายศรีแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กชายสุรชัย บุญทศ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กชายอนิรุตน์ พลไชย

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายกฤษฎา สาธรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงกุลปรียา พันธ์เพ็ง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กชายก้องภพ เทียบภู

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงขวัญสุดา กันทาสัก

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายจักริน บุญทศ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงจุฑามาศ กมุทชาติ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงชนิกานต์ ขันเงิน

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงณัจรินทร์ เขตสักขี

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายณัฐพล ขันเงิน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงธนพร ขันเงิน

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงธาวิณี ชอบศิลป

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายธิตินันท์ แซ่เอียว

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายนครินทร์ พลไชย

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ทองมณี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ขันเงิน

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ปทุมวัน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงลัคณา เฉลยกุล

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงวิภาริน ย่างสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กชายสมัคร หาหลัก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กชายสุวรรณศักดิ

์

บุญทศ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงสุวรักษ์ นะมิตรรัมย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายเขตตะวัน ทองใบ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑ / ๔๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงจีรนันท์ บุญบรรลุ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงชนัญญา จิบทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายณัฐพนธ์ ขันเงิน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายธรณ์ธันย์ จิรวุฒิวรวงษ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ภูกองไชย

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงปนัดดา หลักหาญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ นัยกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายภวินท์ สิงหา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายมนตรี ชินสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายมนุเชษฐ์ บุญทศ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายวรายุทธ เพิมคำ

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงสุขิตา สุภามูล

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงสุภาวิณี สมจิตร

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายอดิศร พลไชย

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงเกสรา สุภามูล

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายปรีชา ไชยศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๙๑ เด็กชายพงศ์พันธุ์ธารา
แก่นภิรมย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายลัทธพล บับพาน

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายอิสยาห์ สอนเกตุ

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงมืด

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายธีรภัทร์ อ่างคำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายวรพจน์ อุไรอำไพ

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายทนงศักดิ

์

เวฬุวนารักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๙๘
เด็กชายธนภัทร ภักดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายพงศกร เวฬุวนาธร

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายวรเวช คำหอม

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายวีระชัย ชืนตา

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงอริษรา ยศบุญ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงเกวลิน มูลสาร

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายรัฐภูมิ ใจเอือ

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงวรรณภา วงษ์ปตตา

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงวรัชยา ไชยรักษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงอรัญญา เหลาคำ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน วัดเทพรังษี  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงกนกพร เสือสกุล

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึง

้

วัดปาหอพระคุณ  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ เนรสิงห์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึง

้

วัดปาหอพระคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายปุระชัย โพธิชัยศรี

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึง

้

วัดปาหอพระคุณ  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงศศิประภา จิตตะไชย

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึง

้

วัดปาหอพระคุณ  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายอัครพล ภาษี

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึง

้

วัดปาหอพระคุณ  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงขวัญแก้ว ชาวดง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดปาหอพระคุณ  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงชนาพร กานะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดปาหอพระคุณ  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงญานิศา ศิริบูรณ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดปาหอพระคุณ  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงมณีรัตนา ศรีจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดปาหอพระคุณ  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๑๗
เด็กชายพงศ์ดนัย การบรรจง

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดปาหอพระคุณ  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายสมใจ ชัยสรรค์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดปาหอพระคุณ  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายอิศม์เดช มุทุสิทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดปาหอพระคุณ  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายกิตติพงษ์ บุญมารัตน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอแดง วัดปาหอพระคุณ  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายปติภัทร ชารีประสิทธิกุล

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอแดง วัดปาหอพระคุณ  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายพงศกร แพงศรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอแดง วัดปาหอพระคุณ  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายพิชิต อินทะนา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอแดง วัดปาหอพระคุณ  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงปุณยาพร ดลผาด

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง วัดปาหอพระคุณ  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กชายวุฒิชัย ศรีษะคำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง วัดปาหอพระคุณ  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายเจษฎา อ่อนตาพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง วัดปาหอพระคุณ  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายกฤติพงศ์ วิรุณพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายจีระวุฒิ จิตร์สุวรรณ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายชินวัฒน์ เทพประมง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายณฤพล แสนอุ่น

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงณัฐกฤตา กสิพันธ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายณัฐพงษ์ สุคลธา

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๓๓
เด็กชายพัชร หมืนท้าว

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายมานะศักดิ

์

ทองโม้
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายมิติ สุวรรณคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงมิงกมล

่

ชวาลา
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายศักดิธนะ

์

พรมหาญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายสิทธิชัย ศรีสอน

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายสืบสกุล บุญคำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงสุนิษา พันธ์แน่น

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

ประสาร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงอริญญา จันหล้า

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงอัจฉริยา นินศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายอาณัฐ ศรีษะดำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เอียงชัยภูมิ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ กุหลาบขาว

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายเปรมชัย คงปญญา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงแพรวา วรรณวงษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงธารารัตน์ คงปญญา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัย วัดหอก่อง  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายณัฏฐวัฒน์ จินสิน

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายทักษิณ พันธ์แก่น

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงธิพาดา แหลมคม

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงนทีกานต์ กาศสกุล

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายวุฒิชัย จันทร์สีดา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายอิทธิวัฒน์ สังฆพรหม

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายเศรษฐวุฒิ โชติเสน

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายทินภัทร ทัฬหธนสาร

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางกลาง วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงธนิดา สุทธิประภา

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกลาง วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายปฐมพร วิรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางกลาง วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงศศิธร โพธิงาม

์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกลาง วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงศุภิสรา โคตปญญา

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกลาง วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงกุลปริยา วิเศษศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกลาง วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงขนานิจ คำบุตร

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกลาง วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กชายธนบดี สีดาจิตร

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกลาง วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงอธิชา โสมณวัฒน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกลาง วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงวรัญญา เวชกามา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกลาง วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายกมล หลักคำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายจรัล ยังยืน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กชายจักรินทร์ แสวงสาย

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พึงตน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายธีรเดช ใฝฝน

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงปณิตา สมรูป

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงพัชร์พิชา บุญเสริม

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงภคนันท์ ไวยกรรณ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายมนต์นัทธ์ ปทุมเทศ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายมนัสวิน กรแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายวัชรพล บุญพร

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงสุกัญญา ขนันผาย

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายอธิวัฒน์ พิมพ์เครือ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายไพบูลย์ ทองลุม

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ แสนปลืม

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายรพีภัทร เมินขุนทด

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงรุ่งอรุณ วุธายุทธ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงวันวิสาข์ ไกรมณี

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายวิศรุต กลินไพบูล

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายศุภฤกษ์ มุ่งงาม

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงอริสรา ใจเรือง

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หลักคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงณัฐริกา ปญญามาศ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายธราเทพ สุขมะณี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงปาริมา เชือชาร

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กชายพลกฤต สายเครือบุญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ วรรณปด

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

หอมหวล
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงอริสา วังอาจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายเฉลิมชัย หวลไธสง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กชายกิตตินันท์ เกษร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายธรรมรักษ์ ทวยทน

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงอนันยชา ประจันทร์นวล

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ สุธวัน

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายจิตรวรรณ ศรีทองคำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อย วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสนสีพล

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราชมุนี วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายทักษิณ อ่อนสนิท

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราชมุนี วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุวรรณหงษ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราชมุนี วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงสุมนทา จันทร์สมัคร

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราชมุนี วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายเจษฎา ลายเมฆ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราชมุนี วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายปรัชญา เรือนใหม่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราชมุนี วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายการัณ พิจารณ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงชฎาภรณ์ แสนดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ประชามอญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายธนกฤต ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายธนดล ศรีหาคุณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายธนัท โพธิสิทธิ

์ ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายนพรัตน์ วงพล

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายบุญเยียม

่

เพ็ชรสินจร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายวุฒิกร คำวิมล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงศลิษา พศศร

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายสมชาย สมละออ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงสุจีรา วังชา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายอติศักดิ

์

คูณผล
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงเข็มจิรา วังอาจ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายเจษฎา ภูสังข์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายเอกราช ใจดี

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายโชคชัย แก้วเพชร

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงจันธิรา ศรีสุนารถ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายนพวินท์ สมเสียง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลียบ วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงจุฬารัตน์ หมันจิตร

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายชัชวาล ชืนบาล

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายชิตดนัย วรรณทิตย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงชุติมา หงษ์คำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๓๑
นางสาวณัฐภรณ์ ชูศรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายภานุพงค์ วัฒนสม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงวิภาวดี พึงนา

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงอภิสรา เครือกองมาตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายตฤณภพ ขันเงิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายศุภเกียรติ สมนารินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายอธิพันธ์ พงษ์มัน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม วัดศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กชายกฤตชญา ฤกษ์ศรี

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายกิตติภพ กวดขันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงจิราพร แสงนวน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายจิรายุ กฤษณสุวรรณ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงชลธิชา กลินหอม

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงชิชญา นฤมิตกริมกมล

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ธุระพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ฉวีวงษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายณัฐนันท์ สายแวว

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงตา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์ ฤทธิทิศ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายมิงมงคล

่

ผาสุข
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงรักตนันท์ ชืนฉิม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงรัชนีกร ยศบุญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายรัฐศาสตร์ ทองภู

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงลลิตา พลชัยสงค์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายวัชรพัฒน์ แวงวรรณ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายวายุ โพธิจันทร์

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายก้องภพ กลินกล้า

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายชนวีร์ พวงศรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายณัฐพงษ์ มนตรีวัน

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงพิมตะวัน ศรีวะโสภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายสิรภัทร พรมลี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงสุกัญญา แสงนวน

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายอรรถโกวิท จันทร์พวง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงไพลิน เลือดไทย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายกษิดิเดช

์

โคตุทา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายธีระพงศ์ คำชู

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายศิโรดม ยอดพรหมราช

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเขือนแก้ว

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงกนกพร ทับสมบัติ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงกมลวรรณ กุลวงศ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายกรวิชญ์ อ่อนนิม

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายกฤตนัย เสียวทอง

้

๑๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายกฤติธี ขันธุรา

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายกันตินันท์ มาแสวง

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงขวัญจิรา หลักคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายจตุพร สุตะคาน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กชายจิรวัฒน์ ทองเกลียว

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายจิรานุวัฒน์ ศรีสง่า

๑๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงชญาดา จิตรมัน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายชนวีร์ กุดเปง

๑๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายชยานนท์ พรหมปอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงชรินรัตน์ มีชัย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงชลิสา สายอภัย

๑๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงชาลิสา อารินทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ โพธิทอง

์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงฐิติวรดา หาญกล้า

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หลักคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๘๖
เด็กชายณัฎฐากร แสวงดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงณัฏฐนิชชา รสหอม

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงณัฐพร ใหญ่ลำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงดารารัตน์ อุ่นเรือน

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายทรงภพ พนาสันต์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายทวีทรัพย์ เทศทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายทวีศักดิ

์

ชินวงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายทีรภัทร์ กุดเปง

๑๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายธนดล บัวศรี

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายธนทรัพย์ ทองภูบาล

๑๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายธีธัช ดำพะธิก

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงนพคุณ ภูผาจง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงนันทณภัทร แสนทวีสุข

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงนันธิยา ประจงจิตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายปฐมพงษ์ พิจารณ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายปภังกร วงษาซ้าย

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงพชรพร วรวงษ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงพัชราภา ภาคะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงพิชชานันท์ จันทร์เอียด

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงพิชชาพร เพียรดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงพิชญาดา กอผจญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายพิชาภพ วิเชียรดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายพิพัฒนพงษ์ นาคศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงพิมพ์ดาว จินกลาง

๑๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงภัททิยาภร ตุดถีนนท์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงภัทรธิดา ปุริตา

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงมณฑิรา พลชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงมาเรียม สมวงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงรัชดาพร คงยิง

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ โคตรแสง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงรุจิดา ประดิษฐ์ศิลป

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงวาณิชา ทองสมบัติ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายวายุ ศรีสง่า

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงวิภาพร บุญอุ้ม

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๘ / ๔๑

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงวิภาวนี สิงห์ครุฑ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายวิวรรธน์ วงศ์พิมพ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงศรินยา ดวงศรี

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงศศพิมพ์ จานประเสริฐ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๒๔
เด็กหญิงศศิธร ไวว่อง

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ไพรบึง

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงศิรประภา ปญญาใส

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ สายหลง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สมขำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยอินศูน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายศิริวัฒน์ จันทร์หอม

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายศุภกร สายแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงศุภิสรา สัพโส

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายศุภโชค เรืองรักษ์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงสวรรยากร พัวทัด

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงสิริขวัญ สมดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายสุชาครี มุ่งหมาย

๒๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงสุณิตา ไพรเลียง

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงสุธินี ทองโส

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงสุพิชญา หมืนจิตร

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายอดิเทพ สำโรง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงอรปรียา จันทวัฒนานนท์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงอริญาพร ทองพูล

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงอักษราภัค สุทธิสนธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายอัครชัย ทองชัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงอารยา ไชยวิเศษ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงอารียา กระสัง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงอิษฎาอร พิมพกันต์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงเขมิกา หลักคำ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายเฉลิมชัย แสงสว่าง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายเทวินทร์ สดศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงเบญญาภา กล่อมจิตต์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายเมธัส โหมดเขียว

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงเมธาพร พิจารณ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายเลิศนริทธิ

์

โฆษิตพาณิชย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๙ / ๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงแพรอิงอร ประเสริฐพงษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงโชติกา เครือเนตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายไกรสร อดกลัน

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงไพลิน ทองหอม

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงกนกพร มาศเหลือง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายกฤตยชญ์ ทะวะดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายจักรพงศ์ เพียรดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงจารุกัญญ์ บุญรอด

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายชัยบูรณ์ แสงกลาง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กชายชิษณุพงษ์ แรงโสม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงญาณิศา ทองหนุน

๐๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงญานภัทร หงษ์สุวรรณ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ชิณมาตย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์พันธ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายณัธพงษ์ ดุเหว่า

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายธนพิพัตร กำจัดภัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กชายธนภัทร สินชัยภูมิ

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายธวัชชัย ประกอบแสง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ไชยบาล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๗๔
เด็กชายธีระยุทธ กาขาว

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายปกรณ์ เข็มทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายปฏิภาณ บุญเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงปนัดดา ขยันหา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายปุริน นอนิลศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงพรนภัส เพ็ญเนตร

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายพัชรพล ทองอยู่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงพิณพิชา กอแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๘๒
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ สะเอียบคง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายพีรภัทร พลโยธา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายภาวิต อดทน

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงภาวินี แพ่งศรีสาร

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายภูดิศ เสียงใส

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายภูติภัทร ชัยพันธุ์พร

๑๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายรพีภัทร พวงศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายวิทวัส จันใด

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๐ / ๔๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายวีรพล ชาติศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๙๑
เด็กชายศุภวัฒน์ เสงียมศักดิ

่ ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ อาษาจิตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายสุทิน แซ่เอียว

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงสุรีพร สุนูพัฒน์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายอชิรวัฒน์ เทศบุตร

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงอทิติยา พึงโพธิ

่ ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายอภินันท์ พัดทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายอวิรุทธ์ เจียรสกุล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายอัครวัฒน์ ศรีเพชร

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายอัษฎาวุธ รักราช

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงอินทร์ธพร กิงชา

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงเพชรรัตน์ วอทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงกนกอร พิพิทพันธ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พึงกิจ

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายคิดชัย หลักบ้าน

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงชลิดา พิศชาติ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายณัฐพงษ์ ถนัดงาน

๑๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงณัฐาวดี อาจวิชัย

๒๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายธนากร วันสุข

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายนครินทร์ เลือดไทย

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงนัทธมน ญาณบุญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงปณาลี ยอดลำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงปภาดา อดทน

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๑๔
เด็กชายพีรวัฒน์ คำจันวงษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงภาวิณี คำปตะ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายวัชรวรงค์ ศรีแสน

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๑๗
เด็กชายวิศวะ โรมรัน

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายวุฒิเมฆ มนต์ขลัง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงศศิกานต์ กองวิโรจน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญหาญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๒๑
เด็กชายสิริกร จิตรักษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงสิรินทรา อุทธิคม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงสุภาพร เสวะนาม

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๒๔
นายสุระชัย สุระรัมย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๑
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๑ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงอรอนงค์ สุขเทศ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายกฤติพงศ์ คำสุข

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายกฤษฎา ตาซือ

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงชนิสรา ภาคะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงณัฐพร ลุคำนึง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายธนกฤต จันลา

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงธัญมัย ใฝฝน

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงธิดาพร แสนสุด

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงนัฐรินทร์ สิงห์คำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงปยธิดา จันใด

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายปยะวัฒน์ อาษาภักดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายพงศธร เสาแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงพรรวษา สิงห์ครุฑ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงระวีวรรณ ไกยพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงวรัญญา พาสุข

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงวัฒนพร ดอนอ่อนเบ้า

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงศรัญย์ภัทร์ เจริญตา

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงสาธิตา พานทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงสุนันทา หัตถดล

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๔๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

พรมศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายอธิป พิจารณ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงอันนา หิรัญนา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงเกล็ดมณี มุ่งหมาย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายอัษฏายุธ ไชยนา

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๔๙
นางสาวกัลยาลักษณ์ บุญรอด

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๕๐
นางสาวพาขวัญ เลาหะเอกกริน

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๕๑
นายชาญชัย มุ่งลา

๒๐/๐๙/๒๕๒๐
โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๕๒
นางสาวพิมพลอย ละมูลมอญ

๕/๐๘/๒๕๓๔
โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๕๓
นายรพีภัทร มันจิต

่

๑๑/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๕๔
นางวิภานุรักษ์ พรหมศรี

๐๕/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๕๕
นางสาวสุพัตรา บุญยิง

่

๔/๐๔/๒๕๑๖
โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์

่

วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงจารุณี คชวงค์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงจิรารัตน์ สนุกค้า

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายธนดล อ้วนผุย

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงนิตยา ช่างเกวียน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๒ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงนิภาภัทร์ วันเวียน

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงบุษราคัม สีทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงปนัดดา ซงชา

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายปณณวิชญ์ ทัศมี

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายภูธเนศ จันทรย่อยศ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายศิริพัฒน์ สุขแสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ประดับนำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

เอนกนวล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๖๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

สมวงษ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายอรรถพล ราบรืน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงอัปสร บุญทศ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงณัฐรัตน์ หอมสมบัติ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๗๒
เด็กชายธีรพล สุขแสง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงพิริยาธร สุขประเสริฐ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ระรืนรมย์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงสุธาสินี ภักดีแสน

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงสุพรรษา ขอสุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายไพบูลย์ เกือกูล

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายกฤษฎา ปองเศร้า

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงกัญญรัศมิ

์

พาสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายปฏิภาณ ทัศมี

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กชายพีระพล ดวงตา

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงยลดา เหมะธุลิน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายวันชัย หอมสมบัติ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงสุพัตรา เสาร์โมกข์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงอนิตา ขอสุข

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วแฝด

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๘๗
เด็กชายเทวินทร์ แปลกสินธ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายจักรพงศ์ เกือกูล

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายธีรพงษ์ ซงชา

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงพิจิตตรา พิพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายวรวุธ แสงสวย

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงสุกัญญา สุดตา

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

ประดับนำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

สีทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๓ / ๔๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายอนุวัฒน์ หอมสมบัติ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายจงกล มุงคุณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายณัฐพล ชูจิตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายรัฐนันท์ หลักทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายศิวพล ปกปอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายนัฐวุฒิ บุญปก

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงปรียารัตน์ คำสี

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายภูธเนศร์ ทองไชย

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายศรายุทธ โสภา

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายศิวะ ก้อนคำ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายอภินันท์ จันธวัช

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สายสีแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงอัญชัญ ทองดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายจีระศักดิ

์

แก้วลัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายรัชพล ค้าขาย

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายกฤษฎา บุญเลิศ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายญาณวิชญ์ ผาดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายธัญญารัตน์ มาทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายภูริพัฒน์ จำเริญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายวัชระพล ธรรมดาจิตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายวีรวัฒน์ รัตนะสีหาภูมิ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงกมลพรรณ แก้วศิริ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงจิตรวดี อุปพันธ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายธนวัฒน์ คำไข

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายธนากร ศรีคะเณย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายธวัชชัย บุญมูล

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายธเนศ คำปอก

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายนันธพงษ์ นิระโทษะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ช่วยตา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงปภัสศร ปตไตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงวิญาดา มาดาสิทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงวินิดา ศักขินาดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงสิริกัญญา ทูลชัย

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงสุกันยา ศักขินาดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายสุรกิต สายแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๔ / ๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงอนุธิดา สุริวงค์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายอุดมศักดิ

์

สุริวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงอุมาพร ช่วยตา

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงกรรัตน์ สีแพงมน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงจุฬารัตน์ จิตตะไชย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีสรรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายดนัย อรศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงนริศรา พรมทา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงประกายแก้ว

จักษุมาศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงพรทิพย์ อินทร์ลี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงวิรัญชนา ผิวทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงสาวิตรี อักขรพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงสุภาวี อินทร์ลี

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กชายอภิชาติ บุเงิน

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายเจษฎาพร สายโท

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๔๕
เด็กชายเอกนรินทร์ อามาตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงกมลเนตร บุรมย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายณัฐพงษ์ แสนสุข

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชัยศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงณัฐวิกร ทิทา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายธนากร ผิวทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กชายธนาภรณ์ อยู่สุข

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายธีระศักดิ

์

รักชนะศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กชายธีระเดช วงสามารถ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงบุษบา กานุสน

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายภานุเดช จันลาพันธ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายมนัสชัย วรรณพงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงยุภาวรรณ จักษุมาศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงวนิดา เจริญรัมย์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายศรชัย สุวรรณโซ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายศราวุธ คำโทพล

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายศิวพล ผิวทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายศิวัช นิมะวัฒนะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงศุภาวรรณ ช่วยตา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงสมิตานันท์ สีคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๕ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงสิรินทิรา เปรมทา

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงสุธีมน แก้วศิริ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงอาทิตญา เพชรเอียม

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายไพรวัล บุญศิริ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายสุธี อุสาหพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงเมธินี รักชนะศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ วัดปาหนองเลิงคำ  

ยส ๖๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายกิตติชัย ยืนยัง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโจด

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายกิตติพงศ์ บูญคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโจด

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงจิรนันท์ จันอุตสาห์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโจด

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงณัฐพร รวมธรรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโจด

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายธราดล สร้อยจักร

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโจด

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๗๖
เด็กชายพัฒนากร เพ็ญเนตร

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโจด

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ วิชา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโจด

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงอรอุมา บุญรักษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโจด

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายโชคศิริ เมืองพิณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโจด

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ผลประกอบ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโจด

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายปรกูร ปะวะกุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโจด

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายพงศกร จารุนัย

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโจด

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายอิศรา แสงสว่าง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโจด

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายจารุเดช สุนาวงค์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโจด

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงกนกพร บำรุงญาติ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงกันตา อาษาดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายกิตตินันท์ พันธ์สวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงจุฑามาศ อุ่นมีศรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงธนนัท หนองสิมมา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงนิภาพรรณ ภูศรีฉัน

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงปนัดดา ดีดวงพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงพรรณวสา พันหลา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงพิชญาดา ทับแสง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กชายวุฒินันท์ จันทร์ผาย

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายเกริกเกียรติ แสนภูวา

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายจักรพรรดิ ปมะแม

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงจินันญา ศรีบัว

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงชนัญธิดา ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายชัยทัต สุริยะบุตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายณัฐวัตร ไชยสุริยงค์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงดาราวรรณ งามแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายนิรุช แสวงนาม

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๙๐๓ เด็กหญิงพิมพ์พันธ์ชนก
บุตทศ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงรวิวรรณ ศรีเมือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงเมธินี จันทร์สว่าง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ สอนการ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงชไมพร เหมวัน

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายภูรินทร์ ชินสิทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ วรโยธา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงอริยาภรณ์ ปองปด

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๙๑๑
เด็กชายอิสระ ดานกระโทก

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ บัวทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๐๙๑๓
นายชัยวัฒน์ อ่อนแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๓๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๑๔
นางสาวทัตตะวัน วงษ์จันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๓๔ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๑๕
นางสาวอัญชลีกร คำแพงทอง

๐๖/๑๐/๒๕๓๔ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๑๖
นางสาวปภัสรา มาสขาว

๑๑/๐๒/๒๕๓๖ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายกล้าณรงค์ บุญมีรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายรัตภูมิ สุรพัฒนาชีวะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงปรียาภัทร ราชโส

๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายณัฐภูมิ พันธ์ศิลา

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายธีรวัฒน์ มูลสาร

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายพีรเทพ โคตรสมบัติ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายอิทธิกร งามแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงณัฐรดา ทองไชย

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายธนากร จันทร์เดช

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงวารุณี จันญา

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงธีรยา จันเพชร

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ทองหวล

๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ กมลชิต

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แสงศรี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีวะสุทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายตรีชนะ พันธ์เพ็ชร

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายภราดร ผลจันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงสุชานาถ มูลสาร

๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๗ / ๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงอารญา ไชยรักษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงลีลาวดี ปานพรม

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงกัลญา อินละมุ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงสุจิตรา มาตขาว

๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายสิรวิชญ์ แสงโทโพ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายศุภกร ยาวโนภาส

๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงนพรัตน์ มีไชย

๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายพงศกร ศรีเนาวรัตน์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงปยดา พันเกษราช

๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายภัทรกร อ่างแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงชะนิตาพา ช่างทำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จรูญไธสง

๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายปรัชญา สาระพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายชนินทร โสมาบุตร

๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงกุณฑีรา กุมารสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงปยนุช แก้วจันทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงยศกร แก้วกัญญา

๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายภูวดล คำตัน

๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

อ่อนแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายนนทชัย บุญบรรลุ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กชายวิวรรธน์ แก้วทอง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงสุจิตตรา พรมสาร

๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายอรรถพล ฉิมภารส

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายต่อเขต เศิกศิริ

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายเจษฏาพร บุญบรรลุ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายณัฐชัย แซ่แต้

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายสิทธินนท์ ประทุมวัน

๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายปยะวัฒน์ มุละสิวะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายชญานิน บริบูรณ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายสุริยะ ขันธุแสง

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายสิทธิพงษ์ สีดำ

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงเฟองฟา มุละสิวะ

๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงอุมาภร ชืนตา

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงนิจวรีย์ ศรีวะอุไร

๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงสุวิชาดา กองเทียม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๘ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายรังสรรค์ แก้วจันเพ็ง

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายเจษฎา ศรีวิเศษ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายณัฐพงศ์ สมโคกกรวด

๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายวุฒิไกร มหาโยธี

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายพรชัย สุดาจันทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงธมนวรรณ มูลสาร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงนภัสสร คูหล้า

๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงศริญญา ชวาลา

๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงณัฐพงศ์ มูลสาร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงธนัฐฐารัตน์ ชูรัตน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงนริศรา จันทราชัย

๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายบรรณวิชญ์ เผ่าเพ็ง

๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายเขมทัต ศิริสาขา

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงญาณิกา สอนมณี

๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายภัทรพงศ์ ศรีมันตะ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงวสุมณี บุรินทร์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กชายสิปปกร สมบัติตา

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงธิดาวรรณ สมวงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงชุติมา เยียนไธสง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงชลธิชา ศรีตะนิตร

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายวุฒิชัย ทาปลัด

๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายกิตติ คงพืช

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

ประชาชุมพล  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายรัฐกาญน์ บุญตา ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายวงศพัทธ์ บุญทศ ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายพุฒิพงษ์ กว้างขวาง

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายพีระพล บึงตาเนร

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายเกรียงไกร ศรีสมบูรณ์ ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายธีรชัย นัยจิต

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายทรัพย์อนันต์ หนูจิตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา ศรีสมบูรณ์

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายนวพล ปจจุฐาเณ

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายธราธร ไชยสัจ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายพีรพัฒน์ รูปงาม

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายเทียนชัย เหลืองทอง

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายภานุพงศ์ ทรงสังขาร

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๙ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายธีธนโชติ นำพา

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายญาณศาสตร์ มังสิน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงรักษิณา เอียมยิม

่ ้

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายธเดช โคตรสุวรรณ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ผงทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายปณณวัฒน์ ไม่โศรก

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงประภัสสร มหาชนะวงษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายสรายุทธ สมคะเณย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายศิวัช เพ็ญเนตร

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายธนพัฒน์ อำพร

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สีกระเเจะ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายยุทธิชัย บริบูรณ์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ คูพรรคสกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายวรัตถ์ นาเทเวท

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายพิพัฒน์ ชลแดง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ ตะโคดม

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายคิมหันต์ โพธิคำ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายปญญา บุญคาน

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายพงศกร สุภจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายพงศกร มุกธะวัตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายธนกฤต จันทะไชย

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ สระน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงกุลธิดา งามศิริ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงนันทิดา บุดดาบุตร

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๒๙ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ผ่านเมือง

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงชุดานันท์ แสงคำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงศิรดา กาลจักร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงสิริมาส สุวรรณศรี

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงปยะพร แสงแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงชนากานต์ หาริชัย

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงสุกฤตา ทีฆะสุข

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงเมธาวี เคยสนิท

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มุกธวัตร

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงรัญชิดา กองหิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายภาสกร ไชยสัจ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๐ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายโขคชัย พรมบุญเรือง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายพงศพัฒน์ พินิจดำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงสุมิตรนันท์ พรหมสุรินทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงสุภานัน บัวนิล

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงสุทิมา มูลลิสาร

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงศศิกานต์ กะมะณีย์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงพัชริญา จักรสาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงปลิตา ศรีพิกุล

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สีมาเมือง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีมาตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงชนกวนัน คุณสุทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงวิลาศิณี พรมขันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ ชายทวีป

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายสันติภาพ สามารถ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายธนาวุธ สายอุตส่าห์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายธงชัย ทุมเสน

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชยสัจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายวนิกรณ์ ประทุม

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายพงศกร แก่นอินทร์ตา

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายพงศกร แสงนาค

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายภานุพงษ์ ชลพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายกันตภณ อุระวัตร

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายณัฐภัทร ม่วงทอง

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายคาวิน ไกยะเกษ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายชัยวัฒน์ โรจนโพธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายเตชินท์ พรมภักดี

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายเอกณรินทร์ วรพุฒ

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงณิชาภัทร ปดภัย

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงสุวิษา วิงปญญา

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงคณิตถา พันธ์สวัสดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงจีรนันท์ จันทวงศ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงณัฐพร ดุงโคกกรวด

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงเบญจพร คันศร

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงอรวรินทร์ สีมาเมือง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงกิตติญากร ปมะแม

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๑ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงธนัชพร เสนาวงศ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงสุวิชญา พาลุสุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงชลลดา คำคีน

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายกันตพล วาริกุล

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา พรหมวิหาร  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงกฤษณา จันลา

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงคณพร เฉียบแหลม

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายธนพล ขอสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๘๒
นายเกรียงไกร ไทยตรง

๑๖/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ วัดประชาอุทิศ  

ยส ๖๔๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จารุมี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายกรณ์ดนัย จันทร์ขาว

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงกรวรรณ อัฐนาค

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายกฤษณัฐ ธาดาวุธ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กชายกิตตินันท์ อัมพร

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายกิตติพงษ์ ภาพนอก

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีมาตร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงกิตติยา ภูยาทิพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงกิตติยากร ห้องแซง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงขนิษฐา ขุมนาค

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงคคนางค์ พูลทวี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงคนิฐกานต์ ทองอาจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายคิรากร ทองจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายจรณชัย กอแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงจิรภัทร วันฤกษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๐๙๘
เด็กชายจิระศักดิ

์

นารีรักษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ ชำนิสาร

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แสงวงค์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงชฎาภรณ์ สมนาเมือง

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงชนิดาภา ศรีมันตะ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงชวัลรัตน์ นามวิเศษ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงชาริณี รัตนะ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายฐานันดร วงศาจารย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงฐิติมา แก้วศรีงาม

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายณัชพล จักรไชย

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงณัฐณิชา มิงขวัญ

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๒ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ตาทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงดวงหทัย แสนอุบล
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายธนธรณ์ อรรถวณิช
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายธนบัตร พละดร
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายธนวัฒน์ โมระดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงธนัญญา นามพุฒ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงธนาภา ทากุ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายธรรมศักดิ

์

สิทธิพรม
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายธวัลรัตน์ กิณรีวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันธศร
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงธิติมา ศรีวะสุทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายธีรภัทร นนท์ตา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายธีระพงศ์ หาญชาติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายนฤสรณ์ ไกยสิทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงนีรชา เนียมโสภา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๒๕
เด็กหญิงบรรณสรณ์ เทศนา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงปยดา คำพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงปยดา ผ่านเมือง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงปยนุช โมระดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กชายปยวัฒน์ เสนาพรม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายพชร ลุสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงพรณิภา โพธิเข็ม

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงพรนภา โคตเสนา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงพรไพริน ดีดวงพันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๓๕
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ วรสาร

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หลักหาญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงภัทราพร ประวะกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายภูริพัฒน์ อินทะปดสูง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงมณิสรา สุนทรารักษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงมุฑิตา เวชกามา

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงรจนา มลศิสป
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงรวิสรา เจริญตา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายรัชวิศน์ พงษ์เกษม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงรุจิษยา เจริญตา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๓ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงวนัชพร อภัยภักดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงวนิดา รอยรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงวนิดา แสงวงค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายวรปรัชญ์ อุทสาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายวสุ ทะวันทา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ไพรชิต

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายวิจิตรศิลป บุญเต็ม
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงวิภาพร บุตรอำคา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงวีรดา วงศสุข
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายวุฒิรณภัทร์ สังเกตุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงศศิกาญน์ จุระยา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงศศินา ทองดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงศศิมา พลเยียม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายศักดินันท์ จันปุม
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายศักดิชาย

์

คานบุตตะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๖๐
เด็กชายศักรินทร์ บุตรชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ส่งเสริม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงสกุลตลา ช่างไชย
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๖๓
เด็กหญิงสร้อยเกษต์ ตอซอน

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงสุจิรา ทุ่มโมง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ โจมคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงสุตาภัทร สุริยะบุตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๖๗
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ศุภจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงสุพิชญา อยู่สุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ขุมเงิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงหัสยา เอกพันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๗๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ นามคำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงเฟองฟา ศรียะนัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงแพรวา พรมธิราช
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายโรจนัสถ์ สร้อยแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงไปรยา มูลสา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงกรวีร์ ศรีมงคล
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายกฤษติพล แสงฉวี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงกวิสรา สาระจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายคธาวุธ ไชยสัจ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๔ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงชิตาภา แสนศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงฐิติพร แสนปลืม

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงณธิดา ลุสุข
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายณัฐชนน คันสร
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายธนภัทร นาคศิริ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายธรรมปพน ทองสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงธันยพร ขันติกิจ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายนราภัทร รุ้งไธสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายปรีชา ห้องแซง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงพรทิพย์ ชูรัตน์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงพรนภัส สุนทรา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ศรีภา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายพีรกานต์ จันทร์ไทย
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายพีระพันธุ์ กานสันเทียะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ นันทธีโร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายภาพตะวัน นัยจิตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงวรัทยา บุตรสาร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายวัชระ วิเชียรครบุรี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงวิลาสินี เซกระโทก

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงศศิกานต์ อัญญสิทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงศุภิสรา ช่วยสุข

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงอริสรา ทาระขจัด

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงเปยมสุข สุวรรณดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงกนกรดา สลางสิงห์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายศิวกรณ์ พรมจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายศุภฤกษ์ ผูกพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๐๗
เด็กชายเสกลาภ พันธ์สวัสดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๐๘
เด็กชายพงศธร มาสขาว

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๐๙
เด็กชายวรเมธ จันทร์แก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ สัตย์ศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายแดนเนียว

่

เลย์ค๊อค
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายไบรอัน

้

กุมารสิทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงคัททารีน่า บัทเทิล

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายฐาปนกรส์ ยศโยธินกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๕ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายบริบูรณ์ นาถาบำรุง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๑๖

นายนที สุริยะบุตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๑๗

นายพศิน ปานมีศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๑๘

นายภูมินทร์ สุขผา
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๑๙

นายวิเชียร เพียวสวาท
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๒๐
นายวีระศักดิ

์

เยาวนิตย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๒๑

นางสาวพาวิมล ไชยมะณี
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงจิตราภรณ์ สร่างโศก
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา สิทธิผล
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงดมิสา สมประสงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายธนภัทร บุพกิจ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายธนภูมิ สุวะเพชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายบุญรอด มุกธวัตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา หงษ์ษาวดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๒๙
เด็กหญิงพัชราวรรณ มุกธวัตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๓๐
เด็กชายมงคล จ่าจันทึก

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงอธิตา อุตภาพ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายอรรถภรณ์ บัวผัน
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงอริสรา ศรีโชติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายเพิมทรัพย์

่

หลักโสม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงใบเตย งามฉลวย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงไปรยา แก้วเรือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายกฤตบุญ สมประสงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายก้องหล้า บุญขาว
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงณัจฉรียา วิรุณพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์เพ็ง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายธนกฤษ มาขุมเหล็ก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายธนาพล เหมวัน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายธนเดช ธิบูรณ์บุญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายธันวา จันทรดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงปนัดดา บุญมาศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ มุกธวัตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงพรรณวดี เพิมพูล

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงรุ่งธิวา ทานะสิงห์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงวาสนา วงศ์ชมภู
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๑๒๕๐
เด็กชายศรัญู ผลจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงศศิวิมล พวงแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายสิทธิโชค คุบดิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงสุกัญญา คำหล้า
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงกชนิภา ดวงพระเพ็ง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายขวัญชัย สุขเทพ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงจิราพร นาจรินทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงณัฐณิชา รัตนบัติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายณัฐนันท์ พันธ์สวัสดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงนิภาดา หมูนสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ แสวงศรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายภูศิลา เสียงลำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงยุภาดา บุญเหลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงวนิดา ทิงเสน

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงวนิดา หลักโสม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายวิฉัตรชัย จงมุม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายวีรชิต สุวะไกร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายวุฒิชัย ขุนอินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงศิรินทิพย์ พิจารโชติ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายสถาพร สัมฤทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

แสงฉวี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ฤทธิลัน

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายอิงคนันท์ แดนราช
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงอโนชา ชายทวีป
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงเกวลิน สีทา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายเจตพล วงค์จันทา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๗๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ ปานานัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายชัยชนะ ไชยพันธ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บุพกิจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงณัฐติยา ธนานันต์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผลจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ผ่านเมือง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงวรรณวิศา เพิมพูล

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่

วัดปาสุนทราราม (บ้านกุดแห่)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงกชกร คำนนท์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงกัลยา ชัยสอน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายกิตติพงศ์ บุญขาว
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงชวัลนุช แก่นเพ็ชร
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงปยะดา เสน่ห์จันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายพาทิศ เสาประจิตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงภัทรธิดา ผาริวงค์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายราชันย์ อ้วนดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ชูนิตย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายศราวุฒิ เข็มพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายสมาน นนทพันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงสุชาวดี ภาสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงอารยา ทานะสิงห์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงอุมาพร สีบัวลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายนครินทร์ มะหาวงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายบูรพา เอกา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายศักดิดา

์

โคตรสมบัติ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายอัมรินทร์ พลมาตร

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงสุกัญญา บุญเอือ

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายเสกสรรค์ มีไชย

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วงปาโมง

วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน)

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงจิดาภา ปญวงค์ษา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงจิรภิญญา โถประโคน

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงญาณิศา โฉมเฉลา

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ คำนนท์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงทิฆัมพร ดวงแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายนาวิน เมืองพิล

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงปทมา หนองแคน

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงรัตนากร หลักโสม

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงวรัญญา ยืนยง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงวราภรณ์ วงศ์ษาพาน
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายวัธณชัย เสียงลำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายวีระพงษ์ ศรีอุบล
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงศรัณยา หนองแคน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายศราวุฒิ คำคนซือ

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เวสภาพ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายไตรรัตย์ คำนนท์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ปญญาวงค์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๘ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงปาลิตา ปญวงค์ษา

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายอนันต์ โฉมเฉลา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๒๒
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ดวงแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๒๓
เด็กหญิงพิณทองทา แสนสีมา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงพัชรา นามวงศ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงสมิตา อรศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์ษาพาน

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงนันธิดา หลักโสม
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิอ่างสร้างหิน

์

วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงจินตพร ยืนยง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายชนาธิป รอดชุม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายณรงค์วิทย์ ผ่านเมือง

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายดนัย ทุ่มโมง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายดุลพินิจ แสงฉวี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายทวีชัย จากผา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายปฏิพาน ทาสีเพชร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ เสมอจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายสิทธิชัย แก้วคำใส
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายสืบศักดิ

์

หาริชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายสุภสิทธิ

์

แสงฉวี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงสุภานัน สุขสุพรรณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กชายอภิรักษ์ ศรีบุญนำ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงจิตรกัญญา การเนตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายรัชชานนท์ เทนไธสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายเทวราช ผ่านเมือง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สาระพัฒน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายภาคิณ แสงทองย้อย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายภาณุมาศ แสงฉวี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงมนพัทธ์ รัตนภู
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๔๘

นางมินตรา สายรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๔๙

นางอุไร สิงห์กาล
๑๘/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านดอนฮี วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงกนกพร พลเดช

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงกรวรรณ กันมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงจตุรภัทร ศรีรักษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายชนัญชัย สุระพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายชวัลวิทย์ จันทสิทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๙ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายณัฐกานต์ แช่มช้อย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงณิศาชล ภาวะนิตย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายธนากร พรทิพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายธาดา ทานประสิทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายนพรัตน์ ทาดาวุธ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงนลพรรณ ภาวะนิตย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงปภัสร ศรีเทพ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงประวีณา เปลียนไธสง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงพัชร์พิชา ศรีหนองหว้า
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงศตพร รินทาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายสรยุทธ ประกอบผล
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ สายใจดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงจริยา สุระพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงจันทิมา ธาดาวุธ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงชลดา เนตรวงค์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงพิทชนก ศรีหนองบัว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงมนธกานต์ หรังเมือง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงศศิกานต์ อาษา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายสัตยา สร้อยแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายธาราดล อนันตะบุตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงนุชนาฏ เนตรวงศ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงพัชริดา ศรีหนองหว้า
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ศรีนารถ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ สุพล
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ อุนาพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงวนิดา ไพรศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงวาธินี เทพสุริย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงสุพัตตา สอาด
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงอริสา วิบูลย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงเกษร จอมพงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายคุณากร เนตรวงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๐ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ทาดาวุธ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง วัดปาโพธิเฉลิมราช

์

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมธัชมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
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