
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดยโสธร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๙,๒๓๒ คน ขาดสอบ ๒,๔๘๔ คน คงสอบ ๖,๗๔๘ คน สอบได้ ๕,๕๐๓ คน สอบตก ๑,๒๔๕ คน (๘๑.๕๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๐๐๑
นายเย็น ภูบุญลาด

๑๐/๙/๒๔๙๔
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๐๒
นางสาคร วรรณชาติ ๒๐/๙/๒๕๐๑ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๐๓
นางเยาว์ สอนวงษ์ ๘/๓/๒๕๐๒ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๐๔
นายชุมพล สมดวง

๑๐/๑๑/๒๕๑๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๐๕
นางสาวสมเกียรติ สีทาน้อย ๘/๔/๒๕๐๓ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๐๖
นางสาวสร้อย รินทา

๓๑/๑/๒๕๐๔
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๐๗
นางสาวยอด วะหาโร ๕/๑๐/๒๕๐๕ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๐๘
นางบุญโฮม พรแก้ว

๒๓/๖/๒๕๐๗
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๐๙
นางหนูมอญ สีหาพุด

๒๗/๔/๒๕๐๗
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๑๐
นายศักดิดา

์

ทองใบ ๙/๘/๒๕๐๗ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๑๑
นางวิไล สุวรรณเพชร

๑๗/๘/๒๕๐๗
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๑๒
นางสมพิศ อำภัยรัตน์ ๕/๕/๒๕๐๘ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๑๓
นายประสิทธิ

์

แสงพันธ์ ๒๐/๖/๒๕๐๙ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๑๔
นางสาวทองพูล ทิพรัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๑๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๑๕
นางสาวฉวีวรรณ โอกละคร

๒๕/๓/๒๕๑๒
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๑๖
นางพยุงทอง เศิกศิริ

๑๓/๒/๒๕๑๓
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๑๗
นายนพรัตน์ วงศ์จันทา ๒/๒/๒๕๑๓ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๑๘
นางสมัย วิระชิน ๒/๔/๒๕๑๔ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๑๙
นางอุดร จันทร์หนองหว้า ๒๔/๒/๒๕๑๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๒๐
นายประสาน บุญเลห์

๔/๑๐/๒๕๑๖
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๒๑
นายสุบิน ศรีสวรรค์

๒๐/๓/๒๕๑๗
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๒๒
นายสุขสันต์ แสงจันทร์ ๕/๕/๒๕๑๘ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๒๓
นายพยอม พินิจมนตรี ๔/๒/๒๕๑๘ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๒๔
นายบุญมี สีหาพรม

๒๗/๑๐/๒๕๑๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑ / ๑๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๐๒๕
นายสุริยัน ปองศรี

๑๕/๘/๒๕๑๙
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๒๖
นายทนงศักดิ

์

ศรีสงคราม
๑๖/๑๐/๒๕๒๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๒๗
นายประดิษฐ์ แสนวงษ์

๑๔/๔/๒๕๒๐
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๒๘
นายคำพันธ์ ชัยภูมิ

๑๖/๑๒/๒๕๑๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๒๙
นางยุภาพร พากเพียร

๒๘/๙/๒๕๒๑
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๓๐
นายอินทนนท์ อัมพุณันท์ ๒/๕/๒๕๒๑ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๓๑
นายสมภพ เกียรติจรุงพันธ์ ๕/๔/๒๕๒๒ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๓๒
นางสาวชรินทร์ มังคัง

่ ่

๕/๔/๒๕๒๒ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๓๓
นายมานะ แน่นอุดร

๑๖/๖/๒๕๒๒
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๓๔
นางสาวนพมาศ อารีเอือ

้

๔/๑๑/๒๕๒๒
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๓๕
นางสาวบังอร ทองสถิต

๒๒/๕/๒๕๒๓
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๓๖
นายวีระศักดิ

์

ศรีแจ่ม ๗/๕/๒๕๒๓ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๓๗
นายขจรศักดิ

์

ทองน้อย
๒๘/๑/๒๕๒๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๓๘
นายประกายศักดิ

์

เผ่าหอม
๒๖/๕/๒๕๒๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๓๙
นายประสิทธิศักดิ

์

ลอยแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๒๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๔๐
นายนิรุต ทำความชอบ

๑๕/๘/๒๕๒๔
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๔๑
นายเศรษฐา บุญบรรลุ

๒๘/๑๒/๒๕๒๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๔๒
นายกฤษดา พฤกษา

๑๘/๑๒/๒๕๒๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๔๓
นายสมพงษ์ ประสาร

๑๙/๑๑/๒๕๒๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๔๔
นายศราวุธ ศรีใสคำ

๒๘/๔/๒๕๒๕
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๔๕
นางสาวณัธกานต์ เทียงดี

่

๑/๖/๒๕๒๕ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๔๖
นางสาวคำพิระดา บุตรพรม

๑๓/๑๐/๒๕๒๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๔๗
นายสันติ บุญศรี

๒๐/๑๑/๒๕๒๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๔๘
นายฉัตรไชย สามาอาพัฒน์

๒๙/๓/๒๕๒๕
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๔๙
นายกิตติพงศ์ คงจันทร์

๑๘/๒/๒๕๒๖
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๕๐
นายชูศักดิ

์

ภักตรนิกร
๒๖/๖/๒๕๒๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๕๑
นายจิรฉัตร อินอ่อน

๓๐/๑/๒๕๒๖
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๕๒
นายทรงศักดิ

์

อัคบุตร
๑๘/๖/๒๕๒๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๕๓
นายอลงกรณ์ กลันเขียว

่

๒๓/๙/๒๕๒๗
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๕๔
นายมนัส ชืนชม

๒๔/๙/๒๕๒๘
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๕๕
นายปญญา ผลจันทร์

๗/๑๐/๒๕๒๘
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๕๖
นายพรเทพ เฉียงขวา

๒๐/๙/๒๕๒๗
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๕๗
นายเกรียงไกร จันใด ๑/๒/๒๕๒๘ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๕๘
นางสาวกนกพร อุปชัย

๑๔/๗/๒๕๒๙
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๕๙
นายศุภวัฒน์ ผลจันทร์

๒๑/๓/๒๕๒๙
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒ / ๑๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๐๖๐
นายณัฐตพล แสงสุวรรณ

๒๗/๑/๒๕๒๙
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๖๑
นายสมเกียรติ แก้วล้วน

๒๐/๑๐/๒๕๒๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๖๒
นางสาวพรวิภา ไกยสวน

๑๙/๒/๒๕๓๐
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๖๓
นายธวัชชัย วันเวียน

๒๖/๘/๒๕๓๐
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๖๔
นายธีระยุทธ พันธ์ศรี

๑๑/๑๐/๒๕๓๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๖๕
นายเอกวิทย์ พูลสวัสดิ

์

๑๗/๒/๒๕๓๐
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๖๖
นางสาวจิตระดา เนียมสวัสดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๓๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๖๗
นางสาวจุฑามาศ ทองประทุม

๒๑/๔/๒๕๓๐
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๖๘
นายวุฒิพงษ์ เข็มแก้ว

๒๘/๓/๒๕๓๑
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๖๙
นายรชานนท์ สุ่มมาตร์ ๕/๖/๒๕๓๑ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๗๐
นางสาวนิตยา ผลดี

๒๖/๑๒/๒๕๓๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๗๑
นายอิทธิพล คำภาสน์

๑/๑๑/๒๕๓๒
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๗๒
นายศุภชัย เดชบุญ

๒๐/๗/๒๕๓๒
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๗๓
นายวุฒิศักดิ

์

ถมปด

๒๙/๑๑/๒๕๓๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๗๔
นายจักรพันธ์ ช่างไถ

๑๔/๖/๒๕๓๒
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๗๕
นายประดับพรรณ เวชกามา

๒๕/๑๐/๒๕๓๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๗๖
นางสาวนุชนาถ แสงสุวรรณ ๙/๔/๒๕๓๓ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๗๗
นางสาวดวงสมร นิลเพชร

๑๔/๑๐/๒๕๓๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๗๘
นายธีรฎา อานุภาพ

๒๖/๘/๒๕๓๒
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๗๙
นายสุรเชษฐ์ วันวัฒน์สันติกุล

๒๔/๔/๒๕๓๓
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๘๐
นายเกรียงไกร หลักหาญ

๑๓/๖/๒๕๓๓
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๘๑
นายศิลปชัย สะสีสังข์

๑๙/๙/๒๕๓๔
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๘๒
นายเกียรติศักดิ

์

ชัยวงษ์ ๙/๗/๒๕๓๓ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๘๓
นางสาวพรสุดา อยู่คง

๑๖/๖/๒๕๓๔
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๘๔
นายขชวลิต จากผา ๓/๒/๒๕๓๔ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๘๕
นายพนมกร นามแก้ว ๙/๒/๒๕๓๔ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๘๖
นายลัตพร คำหลาน

๒๒/๘/๒๕๓๔
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๘๗
นายกิตติชัย แก่นมาก

๑๓/๑๒/๒๕๓๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๘๘
นายยุทธนา มาดล

๑๓/๑๑/๒๕๓๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๘๙
นายศิวดล ชนะพันธ์

๒๑/๑/๒๕๓๔
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๙๐
นายสมใจ กองทอง

๓๐/๕/๒๕๓๔
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๙๑
นายภูวนาท จันเหลือง ๙/๒/๒๕๓๔ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๙๒
นายอาคม รัตนเสน

๑๖/๔/๒๕๓๔
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๙๓
นางสาวบังออน ยนต์คำ

๒๕/๑๐/๒๕๓๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๙๔
นางสาวปภัสรา พันธ์นิล ๘/๕/๒๕๓๔ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๐๙๕
นายวัชรินทร์ ชูเชือ

้

๑๗/๘/๒๕๓๕
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๙๖
นายจิระพันธ์ เลขนอก

๒๔/๙/๒๕๓๕
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๙๗
นายธรรมนูญ บุญธรรม ๙/๖/๒๕๓๕ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๙๘
นายคมสันต์ อยู่เย็น

๑๖/๓/๒๕๓๕
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๐๙๙
นายนัฐพงษ์ เลาประโคน

๒๘/๔/๒๕๓๕
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๐๐
นายมรุพงศ์ หอมหวน

๒๑/๑๑/๒๕๓๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๐๑
นายฉัตรชัย สังฆะกาโร

๒๗/๒/๒๕๓๖
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๐๒
นายจักรพันธ์ จันใด ๒/๖/๒๕๓๕ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๐๓
นายมารุต พิมพ์ทอง

๕/๑๑/๒๕๓๕
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๐๔
นายวิระพงษ์ สมาน

๒๘/๒/๒๕๓๖
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๐๕
นายทินกร พุทธา

๑๓/๗/๒๕๓๕
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๐๖
นางสาวสุภัสสร สีชมภู

๒๙/๑/๒๕๓๖
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๐๗
นายวุฒิชัย พยุงวงษ์

๒๑/๕/๒๕๓๕
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๐๘
นายเทพพร ชูรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๓๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๐๙
นายกฤตยชญ์ แก้วประเสริฐ

๑๐/๕/๒๕๓๖
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๑๐
นายขจรพงศ์ ชายทวีป

๑๙/๔/๒๕๓๖
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๑๑
นางสาวศิริรัตน์ หูตาชัย

๒๗/๗/๒๕๓๖
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๑๒
นางสาวสุรัตติกานต์

วิเศษแก้วมณีโชติ
๗/๘/๒๕๓๖ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๑๓
นางสาวสาวิตรี ทองน้อย

๑๑/๗/๒๕๓๖
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๑๔
นายกิตตน์ ชืนประโคน

่

๗/๒/๒๕๓๗ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๑๕
นายวิทวัฒน์ แสนสุข

๑๙/๑๑/๒๕๓๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๑๖
นายฐาปกรณ์ อยู่คง

๒๒/๙/๒๕๓๖
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๑๗
นางสาวปญาภรณ์ มะลาพันธ์

๖/๑๒/๒๕๓๗
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๑๘
นายสุริยา พิทพรม

๑๑/๒/๒๕๓๗
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๑๙
นายพงษ์ไพศาล สมสอาด ๒/๗/๒๕๓๗ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๒๐
นายปราโมทย์ ศรีสะอาด

๑๒/๕/๒๕๓๗
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๒๑
นายยศภูมิ พรทิพย์

๕/๑๑/๒๕๓๗
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๒๒
นางสาวอภัสรา ไชยเสนา ๒/๑/๒๕๓๗ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๒๓
นายสิทธิเดช คำเอียม

่

๒๘/๓/๒๕๓๘
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๒๔
นายสมชาย แสงสุวรรณ์

๑๓/๘/๒๕๓๘
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๒๕
นางสาวศศิธร ภูมิเรศสุนทร

๒๒/๗/๒๕๓๘
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๒๖
นายวรุฒิ กุดแถลง

๒๗/๑๑/๒๕๓๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๒๗
นางสาววิราภรณ์ ไตรยสุทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๓๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๒๘
นายอนุชา ทองเฟอง ๔/๕/๒๕๓๘ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๒๙
นายนัฐพงษ์ ผลจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๓๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๑๓๐
นางสาวสิริรัตน์ สีทาน้อย

๑๑/๑/๒๕๓๘
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๓๑
นายประวิทย์ คงสุข

๓๐/๑๒/๒๕๓๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๓๒
นายอุดมพร ทีรักษ์

่

๓/๖/๒๕๓๙ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๓๓
นายพีรพงศ์ วงษ์ชัยยา

๒๖/๑๒/๒๕๓๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๓๔
นายธีรวัฒน์ อรอินทร์ ๖/๘/๒๕๓๙ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๓๕
นายสิทธิพงษ์ บุญศักดิ

์

๑๘/๗/๒๕๓๙
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๓๖
นางสาวประณิตา สัตบุตร

๑๑/๗/๒๕๓๙
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๓๗
นายมาวิน ลือเรือง

่

๒๐/๓/๒๕๔๐ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๓๘
นายกิตติคุณ ผลทับทิม

๑๑/๑/๒๕๔๐
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๓๙
นายศราวุธ บุญทศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๔๐
นายทัศนัย มลิวัลย์

๒๑/๕/๒๕๔๐
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๔๑
นายวัชระ ทองมณี

๑๖/๑๐/๒๕๔๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๔๒
นายสุขสวัสดิ

์

มลธิไกร
๑๔/๑/๒๕๔๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๔๓
นายธนวิชญ์ วิสินชัย ๕/๒/๒๕๔๐ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๔๔
นายธงทอง ตังแก

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๔๕
นายสุริยะ ศรีส่ง

๓๐/๗/๒๕๔๑
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๔๖
นายนันทวัฒน์ หนักแน่น ๒/๕/๒๕๔๑ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๔๗
นายธีรเมธ อินทนาม ๕/๕/๒๕๔๑ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๔๘
นางสาวนงลักษณ์ นัยกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๔๙
นายศักดิสิทธิ

์ ์

พรานปา
๒๓/๑/๒๕๔๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๕๐
นางสาววิภาดา เดชเมือง

๑๙/๙/๒๕๔๑
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๕๑
นายอรรถวิท ไชยสัจ ๗/๑/๒๕๔๑ วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๕๒
นายธนากร แก้วทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๕๓
นายกิตติภพ หาญมานพ

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๕๔
นายธนโชติ เทียงธรรม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๕๕
นายธนภูมิ เทียงธรรม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๕๖
นายนิติพงษ์ วงศ์ใส

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๕๗
นายพงศภัค พงษ์สนิท

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายพีรภัทร์ กองสุวรรณ

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๕๙
นายภราดล ชูยศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๖๐
นายเลิศศักดิ

์

ไพรพนานนท์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๖๑
นางสาวกัญญาวีร์ พลไชย

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๖๒
นางสาวกัณต์ศุมล เมฆประเสริฐกุล

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๖๓
นางสาวจิตธนา โสระมรรค

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๖๔
นางสาวจิตรา หอมหวล

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๑๖๕
นางสาวจินตนา มันสุวรรณ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เต็มใจ

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๖๗
นางสาวณัฐณิชา ตรึกตรอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๖๘
นางสาวนันทิยา พรมมี

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงบัญฑิตา ศิริโส

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๗๐
นางสาวปาริชาติ สมอดง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๗๑
นางสาวพัชรินทร์ ภู่ระหงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๗๒
นางสาวพีรดา ภูผา

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๗๓
นางสาวภัทธิญา วิเวกวินย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ อินทรชิต

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๗๕
นางสาวสุจารวี สุดโท

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๗๖
นางสาวอภัสรา ห้องแซง

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงอิสราภรณ์ รักศิลป

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายกฤตนันท์ แท่นคำ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายจักรภัทร ศรีวิเศษ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๘๐
นายปรัชญาพล โคระดา

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๘๑
นายพงษ์พิพัฒน์ เฉลิมแสน

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายพัชรกฤษฎิ

์

สดใส
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายภัทรพล กากุมภี

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๘๔
นายภูริทัติ เอือสามาลย์

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๘๕
นางสาวกัญญาพัชร ศรีอักษร

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๘๖
นางสาวจีวะนันท์ สายพนมรัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงชุติมณฑ์ ศรศิลป

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงธัญวรรณ พิมพิลา

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๘๙
นางสาวนำทิพย์ ลีทหาร

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงปวีณา หาหลัก

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๙๑
นางสาวภูมิมาดา วงศ์ศรีแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๙๒
นางสาวโยษิตา ชืนตา

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๙๓
นางสาววชิราภรณ์ เจริญศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๙๔
นางสาววรณัน ศิริโสม

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๙๕
นางสาววิภาวี เหลืองปฐมชัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๙๖
นางสาวสิรินทิพย์ ขันเงิน

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงอัจฉริยา ดวงศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๙๘
นายจักรวัฒน์ พยุงวงศ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๑๙๙
นายจีรวัฒน์ บุญปก

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายชวนากร แสวงสาย

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๐๑
นายณธยศ นรงธ์ธรรม

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๐๒
นายปฏิญญา แสนรังค์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๐๓
นายศุภกิจ อินทแสง

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๐๔
นางสาวกัญญารัตน์ บุษราคำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงณัชชา จรลำโกน

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๐๖
นางสาวนันทวดี โภคาสุข

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๐๗
นางสาวปนิดา ชอบศิลป

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงปาณิสยา สังสะนา

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๐๙
นางสาวพิชญพร เวชกามา

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๑๐
นางสาวภัชราภรณ์ ตาซือ

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงวรนุช หารโสด

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงวริศรา บานชืน

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงวีรดา นาคผิว

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๑๔
นางสาวสิริรามา พิสชาติ

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๑๕
นางสาวสุธาสินี จันดารักษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๑๖
นางสาวสุพรรษา ทองดีนอก

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๑๗
นางสาวอนัญญา

ธนภัทรทินประภา ๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๑๘
นางสาวอรทิมาพร แสงเพ็ง

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๑๙
นางสาวอุบล ฤกษ์สิริกรกุล

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายณภณ โชติบุญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๒๑
นายณัฐพนธ์ เพ็ชรกล้า

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๒๒
นายธีรพัฒน์ หล้าศักดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๒๓
นายวสุพล สุนทรา

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๒๔
นายเศรษฐศาสตร์ สิงห์ตา

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายอานนท์ สุขบรรจง

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๒๖
นางสาวจุฬารัตน์ นาราช

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๒๗
นางสาวเชิญขวัญ บุญมา

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๒๘
นางสาวฐิติรัตน์ แพนธานี

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๒๙
นางสาวทิพยญาดา ไชยศรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๓๐
นางสาวปนัดดา ทองโสม

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๓๑
นางสาวศิริรัตน์ เวชกามา

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๓๒
นางสาวศุภิสรา คมสารพางค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๓๓
นางสาวสุธาสิณี มงคลเปยม

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๓๔
นางสาวอัยรฎา เต้าทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายพรศิวะ จันทวี

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๓๖
นายมุ่งมัน

่

คำโพธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๓๗
นายศิริวัฒน์ จันทร์สำราญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายสิทธิชัย ไชยโคตร

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายสุรพิชญ์ อัครเชิญชัย

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๔๐
นางสาวแคทรียา องอาจ

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงชนัญชิดา วรนุช

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๔๒ เด็กหญิงดาวพระศุกร์
บุญบุรา

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงปรมาภรณ์ คำชมภู

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๔๔
นางสาวพิมประภา เวียงแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๔๕
นางสาวมนทกานต์ กวนเมืองใต้

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๔๖
นางสาวรักติบูล อินทนนท์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุนทรารักษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๔๘
นางสาวสมาพร โสภาจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๔๙
นางสาวอนันท์ตยา โนภาส

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงอารยา พันธ์ทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๕๑
นายกฤษฎา สุวรรณเพชร

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๕๒
นายจิตกร ชุมนุม

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายนันทพงศ์ ปานพิมพ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๕๔
นายภาคภูมิ ทอนมาตย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๕๕
นายมัฆวาฬ สารสะ

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๕๖
นายสันติภาพ วงษ์ไกร

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๕๗
นางสาวกฤตติญา น้อยหลุบเลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๕๘
นางสาวชฎาพร กันภัย

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงญดาศจี วะริวงศ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๖๐
นางสาวณัฐธิดา แผงตัน

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงดวงกมล ชุมด้วง

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงธนพร สุนทรารักษ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๖๓
นางสาวปยดา โสภาจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๖๔
นางสาวพิณนิดา ทาสมบูรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงเพชรลดา ชัยวงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงมนต์สุทธิมา อาจญาทา

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๖๗
นางสาวสุชาวดี อิมศิลป

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๖๘
นางสาวสุนันทินี สีดวงดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงอนันญา วระสาร

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๒๗๐
นางสาวอริสรา มอญชี

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๗๑
นางสาวอุไรวรรณ สีนอร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๗๒
นายเกียรติศักดิ

์

ศรีหล้า
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๗๓
นายจิรเดช ศรีหงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายเจษฎกร โสมาบุตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๗๕
นายธีระทัศน์ โพธิศรี

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๗๖
นายปณวรรต ทอนศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายพระอาทิตย์ แพงชาติ

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๗๘
นายสิทธิชัย ทองศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๗๙
นางสาวกิตติญาภรณ์ จินาพันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๘๐
นางสาวทองทิพย์ แหล่งสนาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๘๑
นางสาวธมลวรรณ ไชยมงคล

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงรัชนีกร โพธิศรี

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๘๓
นางสาววริญญา แวงชิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๘๔
นางสาวสุภัสสร สายสุด

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๘๕
นายณัฎฐพล ผิวแดง

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๘๖
นายณัฐวัตร อินทร์ขาว

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๘๗
นายนนทพัทธ์ รุจาคม

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงจิดาภา แซ่อึง

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ เตาให

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๙๐
นางสาวมะลิวัลย์ ประสมศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๙๑
นางสาวชมภูนุช สังขรมย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงฐิตารีย์ ไชยนา

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงณัฐธิดา โคตรสมบัติ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๙๔
นางสาวธีตา โชติมานนท์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๙๕
นางสาวพัณณิตา ไพรินทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงมัทนียา ลีลา

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงวันวิสาข์ มาตา

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๙๘
นายฉลาด บทมูล

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๒๙๙
นายนพนันท์ แพงสนาม

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายบัญชา อาจหาญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๐๑
นายปยวัฒน์ บุญรักชาติ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๐๒
นายพงศ์ศธร เลิศศิริวนิชกูล

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายพลกฤต เปล่งปลัง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายรพีพล บุญเกิด

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๓๐๕
นายศุภสิน สุวรรณชาติ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๐๖
นายสิทธิเดช แสวงดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๐๗
นางสาวณัฐวดี พงษ์สนิท

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๐๘
นางสาวธีริศรา จองลีพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๐๙
นางสาวพิมพ์ลภัส สุดทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๑๐
นางสาวภัทธิชา แสงสุวรรณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงรัติยากรณ์ ศรไชย

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๑๒
นางสาววิชญาพร ศรีมันตะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๑๓
นางสาวอรวรา ่อุญเจริญ

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๑๔
นายกฤชาภัฏ แสนโยธา

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๑๕
นายธงรบ ธงโบราณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๑๖
นายธนธรณ์ ศรีสร้อย

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๑๗
นายนฤเศรษฐ์ มาคำผุย

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๑๘
นายปฏิภาณ ขันเงิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายปณิธาน ทองบ่อ

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายพิชเณศ ชมพูพรรณ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายภากร ฆ้องดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๒๒
นายภูธเนศ นักผูก

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๒๓
นายเมธิชัย สิทธิศรีจันทร์

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๒๔
นางสาวกนกพิชญ์ ไชยคำ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงจินตนา วงษ์สุวรรณ

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงชัญญาภา ครุสันธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงณัฐพร

พัฒนาปรีชาพงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๒๘
นางสาวทิตยา โพธิเพชร

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๒๙
นางสาวธิดานุช อารีสนัน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๓๐
นางสาวธิราธรณ์ เข็มทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๓๑
นางสาวบุญญรักษ์ แซ่ตัง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ไตรยสุทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ชุมภักดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๓๔
นางสาวพุทธิตา ชืนบาน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๓๕
นางสาวมนปริยา ปยมาตย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๓๖
นางสาวริญลณี สีหานาค

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๓๗
นางสาววิชชุฎา แรงดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงศศิธร ภูคำ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๓๙
นางสาวสิริกัญญา จูมพิลา

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๓๔๐
นางสาวสุนิสา รสภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๔๑
นางสาวอภัสรา พวงศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๔๒
นายณัฐนันท์ จันทร์เหลือง

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๔๓
นายปรมัตถ์ จันทร์ศรีบุตร

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๔๔
นายปยวัฒน์ สุขส่ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายพลพล อบรม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายพุทธินันท์ แก่นพุฒ

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๔๗
นายภูบดินทร์ ผงอ้วน

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายวิทวัส อนันต์วัฒนศิริ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๔๙
นายศุภกร ชาบัวคำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๕๐
นายอวิรุทธ์ สาระชาติ

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๕๑
นางสาวกนกรดา กงเงิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๕๒
นางสาวจิธิมาศ ตังจรูญศรี

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๕๓
นางสาวฐิติมา เศิกศิริ

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๕๔
นางสาวณัฐสุดา จิตตะยโสธร

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๕๕
นางสาวปรียาภรณ์ คำร้าย

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงพิยดา จิบทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงมินตรา เด็ดแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๕๘
นางสาวศุภาพิชญ์ ชมพูวรรณ

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๕๙
นางสาวชญาภา อินทองแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๖๐
นางสาวอัจฉรา ศรีใสคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๖๑
นางสาวขนิษฐา นามวงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๖๒
นางสาวจินห์จุฑา พงษ์สนิท

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๖๓
นางสาวณัฐณิชา ทันศิริประยุทธ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงธัญวรัตม์ วัยอุดมวุฒิ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๖๕
นางสาวนันทัชพร คุรุภัณฑ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงนิชานันท์ บุญทศ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๖๗ นางสาวปยะธิดาวรรณ
ศรีใส

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงปยะพร มงคลการ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๖๙
นางสาวพิมพ์นภา เชียวชาญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๗๐ นางสาววรรณธนาภรณ์
นาทัน

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๗๑
นางสาวสุธาสินี ติงแย้มศร๊

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๗๒
นายกรกันต์ บุญก้านตรง

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายเจษฎากร ปลืมมาก

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๗๔
นายณัฎฐวรรณ บุญน้อย

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๓๗๕
นายศาสตรา มาลี

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๗๖
นายสอเจริญชัย พุทธาสมศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๗๗
นางสาวจินต์จุฑา กอมะณี

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงนุชนภา ชิณแสน

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๗๙
นางสาวพัณณิตา คลังทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๘๐
นางสาวพิมพ์วิภา ศรีสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๘๑
นางสาวมณีวรรณ แพงสุพัฒน์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงราตรีประดับดาว

มีทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๘๓
นางสาวสิรินดา จันทร์แก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงสุธาศิณี วงศ์ศรีทา

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงสุพัชชา เคนเหลา

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๘๖
นายชนะเกียรติ สุภา

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๘๗
นายฐิติชญา พันสาย

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๘๘
นายณทศธร ชมพูบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๘๙
นายณพชร จันดารักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๙๐
นายณัฐชนน จันทฤทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๙๑
นายธนสิทธิ สาคร

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๙๒
นายพีรพล กัลยารัตน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๙๓
นายภูบดินทร์ อนุสรณ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๙๔
นายกฤตภาส พระสว่าง

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๙๕
นายเอกชัย ฉลองบุญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงกัญญากรณ์ โพนแก่น

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ธนะสิงห์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๙๘
นางสาวธิดาวรรณ บรรลือหาญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๓๙๙
นางสาวนฤมล แซ่ลี

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๐๐
นางสาวมัชฌิมา สีสุธรรม

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๐๑
นางสาวสิริกร แก้วใส

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๐๒
นางสาวสิริลักษณ์ พระเกษ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงเบญญาภา ดอนหนองบัว

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๐๔
นางสาวธนิตา จันเหลือง

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๐๕
นางสาวทิฆัมพร พลไชย

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๐๖
นายยศธร ปะวันเณย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๐๗
นางสาวปภาดา นิยมพงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๐๘
นางสาวพัชรากร ศิระอำพร

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายณัฐนัย อุตอามาตย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๔๑๐
นางสาวจริยา ทรงซา

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๑๑ เด็กชายณัฐนนท์ณภัทร
ยินงาม

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๑๒
นายเทวกฤต จันทร์น้อย

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๑๓
นายศักยภาพ จันทรุทิน

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๑๔
นายศิวกร อยู่เย็น

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๑๕
นางสาวธารทิพย์ โคตพงษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๑๖
นางสาวนีน่า ตาวัน

๋

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๑๗
นางสาววิชชุลดา สิงห์กำพล

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๑๘
นายกิตติภัฏ ค้าคล่อง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๑๙
นางสาวปาจรีย์พร พงษ์ไพบูลย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๒๐
นางสาวพรรวษา จันทร์ประกอบ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๒๑
นางสาวระพีพรรณ ศรีวิเศษ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๒๒
นางสาวเสาวลักษณ์ บุดดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๒๓
นางสาวไอลิน สินสมุทร

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๒๔
นายนิติรัฐ พูนชัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๒๕
นางสาวนวพร เวชกามา

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๒๖
นายธนภัทธ์ ศรีวิเศษ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๒๗
นายอัมรินทร์ ชาญกล้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๒๘
นางสาวปภาวรินทร์ กองศรีมา

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๒๙
นางสาวสุธาสินี วงศรีแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๓๐
นางสาวชิดาภา ศรีปากดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๓๑
นางสาวปยะรัตน์ ไชยรักษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๓๒
นางสาวภคพร ฉิมบุรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๓๓
นางสาวพนิดา วะโรรส

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๓๔
นายแจ็คกีปรีชา

้

อาร์โนเน่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๓๕
นางสาวกุลจิรา บุญห่อ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๓๖
นางสาวปรัชญาภรณ์ ศรีรัฐ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๓๗
นางสาวอาทิตญา บุญทศ

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๓๘
นายอาทิตย์ พรมพันใจ

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๓๙
นางสาวจุฑาลักษณ์ สืบเพ็ง

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๔๐
นายณัฐพล จินดามล

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๔๑
นายวิรพล สีอ่อน

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๔๒
นายเอมิน เสนาะโสด

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๔๓
นายอัศม์เดช สมหวัง

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๔๔
นางสาวสิริยากร อุดแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๔๔๕
นายธนา โพธิสาขา

๒๐/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๔๖
นายบุญชัย กุดเปง

๐๙/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๔๗
นายสุรสีห์ ปองเศร้า

๒๒/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายภูมิรินทร์ แสนโท

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายสันธุษิต สืบศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงปาณิสรา สืบศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงพวงผกา เข็มมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงพรทิพย์ แสนงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงชนัญชิดา พระบรรเทา

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงวริยา พุ่มพร

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงวันเพ็ญ พระพรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงกนกพร ชัยบาล

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายภิเชษฐ์ มันคง

่

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายอภินัทธ์ เศิกศิริ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงนิสา ศรีสุวรรณ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงสโรชา ศรีสุวรรณ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงสุชานันท์ สิงธวัช

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงวิภาวดี มูลสาร

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงวรรณิภา คำจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงวัชราพร บุญทศ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงภคพร สัมมาแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายปณิธาน เคนสิงห์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายศักณะริน จากผา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายธีรภัทร ทับทิมหิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายชัยยันต์ ชินราช

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายปยวัฒน์ สืบศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายเกษม กมลเลิศ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายการัณย์ สายทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)

วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงพิชามล สาระคำ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)

วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายฐิติวรณ์ สิงคิบุตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)

วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงศิริวรรณ หาไชย

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแฝก วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงฟาใส ชูรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแฝก วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๗๗ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
หาไชย

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฝก วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงอภิชธิดา สิทธิเสือ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฝก วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงอัญนิษฐา มูลสาธูป

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายศุภกร อาทิตย์ตัง

้

๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงกฤษดาพร ดีแจ่ม

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงศศิประภา หมู่หมี

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงอทิชชา เมฆชัยภักดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงวิชชุฎา อุมเศรษฐ

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงอริสา แสงโชคขวัญชัย

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายกีรติ เวชกามา

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายเกียรติกำธร วิไลศรี

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายคุณานนท์ หาระการณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายพีรทัต เวชกามา

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายภาณุมาศ อุ่นตา

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สายศิลป
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายณฐาภพ จิวรับพร

๋

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายสุรชาติ เวชกามา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงกนกพร เวชกามา

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เนตรวงษ์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๙๖ เด็กหญิงณัฐฐินานันท์ ใหม่คามิ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงภาวิณี ใสกันดก

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงทองมณีรัตน์ เทพมณี

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงศุภิสรา เวฬุวนารักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงอัฐภิญญา จันทคง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายธนกฤต สุวรรณมณี

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายสิรดนัย สิงหา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงสุภาวิตา เวชกามา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ ไพรินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงจิระนันท์ แพงคำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๐๖ เด็กหญิงสุรางคนางค์ แสนวงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงกชกร กลินหอม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงชนัญญา สิงคิบุตร

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายณัฐพงศ์ แสนวงษ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายพงศกร สิงห์ศรีโว

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๑๑
นายวีระโชติ ทาระพันธ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายอภิชาติ ปองโล่ห์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๑๓
นางสาวสายชล มุ่งผล

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๑๔
นายทนงศักดิ

์

แก้วใส
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕ / ๑๕๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๕๑๕
นายอภิสิทธิ

์

เวชกามา
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๑๖
นางสาวทิชาพร แผลงงาม

๓๐/๐๖/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายธนพงศ์ สุรางค์กุล

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายดนุสรณ์ ภาระเวช

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายวิธวินท์ บุญเสริม

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายกรกฎ ไกยะรัตน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายธีรวุธ วงษ์แหวน

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายนนทภัทร สุทธิสน

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายชิรวิทย์ อาจหาญ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายจิณณะ พรหมกสิกร

๒๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายธีรภัทร เสนานอก

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงภาคินี ฉิมบุรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงรมิตา ยงประยุทธ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงกชกร วิเศษกาญจนอัฐ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงเพชรไพลิน วรนารถ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงปณิตา ประสมศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงชนิดาภา ไชยสิทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงญาณิศา ลักษณะโกวิทย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงธัญพิชชา ตังศิริสุข

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงปภาดา จันทร์ศิริ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงกัญญาพร สมภักดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงชนิกานต์ วงศ์หาจักร

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงวรัทยา บุญจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงธนพร อุ่นลัย

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงปริญญา ศรีวิเศษ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงญาณิกา แก้วทองคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงชลธิชา บุญทศ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงบัณฑิตา พนาเวช

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จันทร์แก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงนันทิยา ทองทา

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงจิรัชยา แสนวงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงเขมิกา ชาลีวรรณ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงอรินชญา เทศไชย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงปญจภรณ์ สุนทรา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงธิติรัตน์ เผ่าเพ็ง

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  
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ยส ๔๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงมณฑวรรณ อุปชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงศุภิสรา วงษ์สถิตย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงชาริณี พวงแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงณัฐฌา เสาร์ทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงสุนิษฐา บุญขจร

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงธารารัตน์ โคตรผาย

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงกัลยกร เทพมณี

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงศิวนาถ จิตตะยโศธร

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงณิชานาฏ คุณพาที

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงอรปรียา ไชยวิเศษ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงกมลวรรณ สุมนัฏ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงนภัสกร สุรสรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงจิรัชยา มีแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงศิริวัลย์ ยุทธรรม

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงมลิวัลย์ กริตยวงศ์ศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงจิราวดี เผ่าเพ็ง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงธัญพิมล จันใด

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงวันวิสาข์ ชูรัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงทักศิยา ณุวงษ์ศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงอภิญญา ไชยเลิศ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงณัฐชา สิงห์สำราญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงนันทิชา โสธรวงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงศุกร์ศิริ สายบุญมี

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงกรกัญญา แสนอ่อน

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สันธิ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงวณิชยา ขันตินิยม

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงธิดานุช พันพรหม

๑๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงรวินส์นิภา อินทร์โสม

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงธัญสุดา วงษ์เตียวตระกูล

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงอาริยา ธรรมสัตย์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงวรรณภา สังข์สุวรรณ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงณัฐฐุ์ยาน์ ก้องเสียง

๑๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงประภาภรณ์ ขัดศรี

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงฉัตรทิพย์ สังฆรักษ์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงขวัญกมล ผุยเดชา

๒๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๗ / ๑๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงพัชราภา อิทธิกุล

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงกมลชนก โคสมบูรณ์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงนันท์นภัส มรกตเขียว

๑๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงสิริชุดา ละลอกนำ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ใจดี

๒๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงภัทรชลิตา ณุวงษ์ศรี

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงเปมิกา สมจิตร์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงมัญชุกร ขาวเงินยวง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงลักษิกา ประสมศรี

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงธมลวรรณ ชูรัตน์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงธัญญภรณ์ ศรีวะโสภา

๒๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงสุภาพร จันทร์งาม

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงปริยากร พันธ์โสม

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงไอรดา ไวพจน์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงปรียาพร มอนชัยภูมิ

๒๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงปวีณ์กร ตังตระกูลอดุลย์

้

๑๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อ่อนมา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงจีระนันท์ เศษสุวรรณ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงฐิตารีย์ ซือสัตย์

่

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงรินรดา ปตถาโร

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงอารียา บุราเกต

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงกุญช์ญาณ์ ตังปญญพัฒน์

้

๒๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงจุติมาพร โพธิสาร

๒๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

วัดธรรมนิมิต  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงกนกวรรณ สีวะโสภา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

วัดธรรมนิมิต  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงสุชานรี จันละบุตร

๒๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

วัดธรรมนิมิต  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายอดิศร สารเศวก

๒๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

วัดธรรมนิมิต  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายภูวดล เลียวไธสงค์

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

วัดธรรมนิมิต  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๑๒ เด็กหญิงประกายเพชร
คำใฮ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

วัดธรรมนิมิต  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายอินทรชิต สิทธิสีหา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

วัดธรรมนิมิต  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงพิชชานันท์ ธิมาชัย

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

วัดธรรมนิมิต  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายพุทธิพงษ์ พิมหนองหว้า

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

วัดธรรมนิมิต  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงนิรดา นิลสุวรรณ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

วัดธรรมนิมิต  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายญาณพล ศรีเกตุ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

วัดธรรมนิมิต  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายฐิติศักดิ

์

สายรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายธีรเชษฐ์ ไตรสุทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๘ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายนิธิวัฒน์ ทองไพร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายรัชชานนท์ อุปชฌาย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายวายุ เศษสุวรรณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงกฤติมา เศษสุวรรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงเชาวณี อุ่นคำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงปยธิดา ณ สุวรรณ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงพิริษา อุทรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงขัวญสิริ แซ่ก๊วย

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายพีรภัทร พุทธศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายหฤษฎ์ เทพอักษร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายกันตินันต์ เทพอักษร

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงหวันยิหวา เทพอักษร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายกรกต บุตรศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงศศิกาญจน์ เจริญศิลป

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายภูวนันท์ เนาวราช

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงทวินันท์ เหลียวสูง

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายธนบดี รวยธนพานิช

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายวัชรพล คำสุข

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายกฤษฎา มุละศรีวะ

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายธีรสิทธิ

์

จงใจสิทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายนพณัฐ คำสอน

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงอ้อมขวัญ พรมบุตร

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงศศิวิมล พรมบุตร

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงสุมลรัตน์ รูปสะอาด

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงไพลิน พันธ์โพธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงวรนุช พรหมบุตร

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ จรรยา

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายจิตนาถ ทาทอง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แสนขาว

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายปุณณวิช ศรีเทพ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายภูวเดช พึงตา

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายศรายุธ พุทธกิจ

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายณัฐดนัย จีนโก๊ว

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายพิเชษฐ์ กาขาว

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๕๔ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
แก้วนามชัย

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๙ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงลักษณาวดี ชืนบาน

่

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงธนัญญา สุดซือ

่

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงจิรพรรณ คำหอม

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงมณศิริ คำพันธ์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายธีรภัทร พิมพ์สวัสดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายกฤษฎากร ยอดคำ

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายธนากรณ์ ทานะสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายเสกสรรค์ สุขคำไฮ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงอริสา บุญเต็ม

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงธันยพร จันตรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงพรนัชชา สังสะนา

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงวาสนา สุดาเดช

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงแพรวา มีแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายวรายุ สังคะลุน

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายสุรวิชญ์ แก้วลี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายพีระพงศ์ ชมภูพืน

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายอภิศักดิ

์

สุระษร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงวัชราภรณ์ สดศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายรัฐศาสตร์ ชืนบาน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายม้าแสนหก พร้อมจิต

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายภูวนาถ นันทเสนีย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงปญฑิตา แสนสุข

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงกุลยา ค้าเกวียน

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงรุ่งนภา ชาลี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงปณิตา บัวจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงนิตยา พาสุข

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายเมฆา ทองอ่อน

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายธีรภัทร์ โกสินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายชัยธวัช โสมณวัตร์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายณัฐภัทร ทองคำ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายทศพล ทองบ่อ

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงศรัญญา ผลจันทร์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ สำราญดี

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายอนุพงษ์ ทองวันดี

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงวิมลณัฐ อู่ไทย ๗/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๐ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายจิรพัฒน์ แก่นทอง

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายพงษ์เจริญ ทองปลิว

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายอินทชัย แก้วสาร

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายมงคลชัย ทองโสม

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๙๔ เด็กหญิงประถมาภรณ์
มีศิริ

๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงนภัสรา ผลจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงศิริวรรณ องอาจ

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงภัทรธิดา สุระขันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงจีรภา ทองคำ

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงสุภาวดี พันสาย

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงกัญญากร ทองโสม

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงมณีรัดน์ ทองโสม

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายกฤษนัส โสมณวัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายกฤตกร โสมณวัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายภัชรพล ยอดแย้ม

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงเมญาวี เชือดี

้

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงเมธาวารี ศรีวิเศษ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายบูรณ์พิภพ ทองคำ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายภานุวัฒน์ วิเศษแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายศรัญู แก้วคำจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ ส่วนเสน่ห์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายสุรพงษ์ แก้วดวงใหญ่

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายสุพจน์ บุญแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายวิภพ ศาสตราคม

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายรัฐภูมิ ชูรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายพงศธร สิทธิพล

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายอธิภัทร ศรีพรม

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงปรียวิชญา สียุทธ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงฐิตาพร แก้วสาร

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงพรภิมนต์ หูตาชัย

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงสุภัทตรา วิเศษแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงกุลกัญญา แสงสุวรรณ

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงกีรติกา เหล่าเงิน

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงนิรุชา โพธิศิริ

์

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงณัชชยา แก้วดวงใหญ่

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๑ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงนุชจิรา สมหวัง

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงสุทธิดา แสงสุวรรณ

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงจิตติมา กลินเจริญ

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงแตงไทย แก้วดวงใหญ่

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงเปนหนึง

่

ลาลี
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ชืนตา

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายปยะพงษ์ พรมมา

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงนิภารัตน์ สุจริต

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายวัชรพงษ์ พ่อสาร

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงสุพิชชา คำมี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายจิรโชติ อินอ่อน

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายจิรยุทธ ทองดวง

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายเจษฎา อุปชัย

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จำใบรัตน์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายธัชชัย จูมพิลา

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายปวีกรณ์ กำศร

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายพงศธร มาเฉลิม

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายรัชชานนท์ มุ่งงาม

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายวิชยากร เนตรหาญ

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายศุภกร เต้าทอง

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงกนิษฐา หาสำรี

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงกิติยา ส่วนเสน่ห์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงจารุวรรณ แสวงไชย

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงจิรานันท์ เต้าทอง

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ไชยรักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงปริชาติ อุปชัย

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงศิริประภา วงศาโคตร

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงสุชาดา อุปชัย

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงสุธิชา กองทอง

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงจิรพัส กายสิทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ประจิตร

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ประทุมวัน

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงถิระนันท์ ประทุมวัน

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงธนพร มณีพงษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงธัญทิพ ประทุมวัน

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๒ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงนิรชา จูมพิลา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อุตสาหะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงพลอยลัดดา ชืนตา

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงวริศรา ประจันพล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน ใสส่อง

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายหิรัณยกุล ประทุมวัน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงสกุลทิพย์ ชมภูเทพ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายกิตติพงษ์ ยวญหมืน

่

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายธนกฤต ประสงค์ทรัพย์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายธีระวัฒน์ ขาวผิว

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายรัฐภูมิ แบบทอง

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายไวกูณฐ์ บุญรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายสิรวิชญ์ บุรอบ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงณัฐณิชา เชือบัณฑิตย์

้

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงปรียารักษ์ เอือสามารถ

้

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงอัมภิกา ผุดผ่อง

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงจิตรกัญญา แบบทอง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายชรพัทร์ ชูรัตน์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายธีรพัฒน์ มีชัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายบัณฑิต จันดารักษ์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายศราวุฒิ วงคณิชย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงญาณิศา โยไทยเคลือน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงพิมพ์ยดา ปถพี

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงภัทราพร ชูรัตน์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงรุ่งรวี ขาวผิว

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงสุพัตรา วิบูลย์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายศราวุธ ศรีธรรม

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายคุณากร เพิมพูล

่

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายฉัตรภิมุข เสนาพรหม

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายวิริทธิพล

์

วงษ์ศิลป
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร์แก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายณัฐพงษ์ จ้อยภูเขียว

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายชินพัฒน์ ฤทธิสิทธิ

์ ์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายเจษฏา เสนาพรม

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายกรวิชญ์ เสนาพรหม

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๓ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายเมธาชัย เนืองนิกรณ์

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายปทฐวี แสงกล้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงธัญญภรณ์ เจริญรัมย์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขีเหล็ก

้

วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ต้นสวรรค์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขีเหล็ก

้

วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายธิตินันท์ เย็นสม

๒๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขีเหล็ก

้

วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๐๐
นายนวดล ศรีสุวรรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขีเหล็ก

้

วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายธีระภัทร สมพร

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขีเหล็ก

้

วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงอรัญญา แสงมหาชัย

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขีเหล็ก

้

วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายจิณณวัตร หลอดแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร คำแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงณัฐริกา ยาวโนภาส

๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงสุภาวดี หลักหาญ

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายธีระวัฒน์ เข็มทอง

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงกมลวรรณ ปงสนิท

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายพลากร สุขสำราญ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ หนูจิตร

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายปยวัฒน์ ศรีวิเศษ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายกวิน บุญโรจน์

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงพิชญา พันสาระภูมิ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๑๔ เด็กหญิงประกายวรรณ
แก่นสุวรรณ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงอรวรรณ บุญเกิด

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงณิชาภัทร โสมณวัตร

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิแพทย์

์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายวัชรพงศ์ หนูจิตร

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายเทียนชัย นาลัย

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงจุฑามาศ เวชกามา

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายธนภณ ยุทโท

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๒๒
นางดวงจันทร์ พารา

๐๕/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๒๓
นางทิพวรรณ บุญทัย

๑๕/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๒๔
นายสยาม เวชกามา

๓๐/๐๔/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๒๕
นางสิริลักษณ์ ฝูงใหญ่

๐๑/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงสุทธิดา บุญปญญา

๑๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงดรุณี ศรีระวัลย์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายอะหมัด หวังเสล่

๑๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๒๙
นางสาวศริยา ทองมณี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๔ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายศุภากร ดาวอร่าม

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายจิระภัทร เดชเดิม

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายธีรภัทร บุญฑล

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายวีรภาพ พรมลี

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงจิรัชญา ปนปรือ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงกิติมา กันยามาตร

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายกวินทรา สุบิล

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายไชยวุฒิ ขุนเมือง

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายทศพล หินทอง

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายทินภัทร ไชยช่วย

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายธนทรัพย์ เจียงขวา

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายธนพงษ์ กิจเกียรติ

์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายธนพงษ์ ขลิดรัม

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายธนภัทร คงตระกูล

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายธนธิป เรียงจันทา

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายณัฐพล ดานา

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายพงศกร เจริญพงษ์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายพงศกร หนองดี

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายศุภโชค วอกลาง

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายศุภวิชญ์ พงษรัตน์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายอติราช คำแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงจิราพร เหล็กกล้า

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงณัฐนิชา บุ้งทอง

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงบัณฑิตา ศิลาคม

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงพรพิมล อนมนวน

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงรุ่งไพลิน หินทอง

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงวิภาดา แสนสวาสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงรชยา กิจเกียรติ

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงสิริกานต์ สีพล

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายสาม นกลอย

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงสิมิลัน เขตปรากฏ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงเกตุมณี โคตโยธา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงกาญจนา ศรีคุณหลิว

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงดวงใจ เตียสกุล

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายธนบัตร แถวบุญตา

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๕ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายพชร แหไธสง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายไกรวุฒิ ทองทา

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายวีรภาพ ทองทา

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายอภิศักดิ

์

สีงาม
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายธนภูมิ ขันธุลา

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายณัฐพล คำหอม

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงกัลยา ขันธุรา

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงเกตน์มณี นักผูก

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงทิฆัมพร วงศ์อนันต์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงเพชรนรี ทองลือ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงอัยลดา ทองทา

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายอังกูร สุตคาน

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงอาลิตา ปนเพชร

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงอินทิรา สีงาม

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงบัณทิตา สิทธิสังข์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงจิตรา วรรณวิชิต

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงทับทิม เสาแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงมุกมณี ศิลารักษ์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายศิริพงศ์ ภาคะ

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายอเนชา ภาคะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ สุโกสิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายนพรัตน์ ธรรมสารี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายนวพล ปเลขา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายจักรินทร์ จันมา

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายสัญชัย ภาคะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายธนาคิม ภาคะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายกีรติ สิงห์กัน

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายธนากร สมศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายรัฐภูมิ อวนศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงณหทัย แจ้งขำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงสุจีรา จันมา

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงเทียนหอม หลุมนา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายธรรมนูญ ทองทา

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายกิตติพงษ์ คำสากล

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายเซฟ นักผูก

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๖ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายชาญศักดิ

์

ทรายทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายธนดล สุตคาน

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายศิริพงศ์ นุชสาย

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงตะวันฉาย สุตะคาน

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงสุภัสสร สุตะคาน

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงภัทรกร เสาแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุตคาน

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงเจนจิรา น้อยหลุบเลา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงพรนัชชา ยาสูญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงจิรนันท์ นามรุ้ง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายธนภัทร เขินไพร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายธนาวัฒน์ กาหลง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายภูวนาถ ติบกาศ

๊

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญลคร

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงพัชราภา เสาแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงยุพิน เพ็ชชาดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงชยุดา ชำนาญพล

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงเขมิกา ทำทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงปยนุช ทาดาวุธ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงทัดดาว เสาแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงอริสา ทองทา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ เครืองผง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงพัลลภา ทองปาน

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงจารุวรรณ มีศิลป

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงนวรัตน์ รักษาภักดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายอรรถกร บุญธรรม

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายธนกร ทองลุม

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายศิริชัย ขันธุรา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายสิทธิกร พรมบุตร

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายสหรัฐ ทองทา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายภัทรภณ กกฝาย

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายสมศักดิ

์

ศิลารักษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงลดาวัลย์ สระสิทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงสุธิมา นักผูก

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงดาราวดี วรพุธ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๗ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงวรรณวิษา ศิลารักษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงปยนัฐ ผิวผักแว่น

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงปนัดดา ศิลารักษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงพรทิพ พอกพูล

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ภาคะ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงดรัลรัตน์ สุตะคาน

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงธนัชชา วรบุตร

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายศรยุทธ สุตะคาน

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงชนากานต์ ทองทา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายกิตติพงษ์ จันทร์เพ็ง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายธนภูมิ โตนสันเทียะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายธนาเนศ พิมพานุ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายเชิดชัย วิชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายศิลา ทองทา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายจิระศักดิ

์

สระสิทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายบรรพต สิทธิการ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายธนพงศ์ บุญสาร

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายฐิมากร ภาคะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายณุวัฒน์ ชอบกล้า

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สุตะคาน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายทศพล ผ่องศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายชัยมงคล ศิลารักษ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายจตุจักร มีศิลป

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายณัฐพล ดีหนองยาง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายธนัย ชำนาญพล

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายอโณทัย คล้องการ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงจันทรกร เสาแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงกัลยาณี วรพุธ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงอุษณีย์ วงศ์อุดม

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายอติชาติ ทองปาน

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายพงศ์พันธ์ ศิลารักษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายธนพล เสาแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายวุฒิพงษ์ สุตคาน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายธนพงษ์ ไผ่ผัด

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายเฉลิมชาติ วงศ์ชารี

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๘ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงยสุตมา ศาลิคุปต

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงสโรชา ภาคะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายชลชาติ ภคบดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายอนุวัฒน์ ทองทา

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายอภิชาติ มูลตรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายสิทธิชัย ศิลารักษ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายนพดล วงศ์ชาลี

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

ภาคะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายไตรวุฒิ จันทร์เพ็ง

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายทินวัฒน์ รวมธรรม

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายเจษฎา ทองทา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงนาตาชา พรมตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงสุณิตา ทองทา

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงนัทภรณ์ สุโกสิ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงรัตติกาล ศิลารักษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายศราวุฒิ ศิลารักษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายสุรวุฒิ ทองทา

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายสุทธิพร เนินสุด

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงนำฝน ฟูปญญา

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงสุพพัตรา ศรีงาม

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คำนึง

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงสุมิตรา ภาคะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ วัดดงแคนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายธวัชชัย ฝูงใหญ่

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญสินชัย

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ กันยามาตร

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงชริดา มุ่งกลาง

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงพลอยใส พันธ์มา

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายธนกร กรชวัลนันทะ

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายภูวดล ทองปาน

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงปาลิตา พลเยียม

่

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายพัทธดนย์ สีวิชา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายดำรงพล สายสมนึก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายกันตพงค์ ทองปาน

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายธนวัฒน์ ทองปาน

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงพิมชนก อินทร์ภูเขียว

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๙ / ๑๕๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองหอม

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงสุวรรณา แก้วนิล

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงมะปราง พาจร

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงขวัญศิริ วะบังลับ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงกมลรัก ฝูงใหญ่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายธันวา อารีสนัน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน ทับแสง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่ม วัดนาถ่ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายโกสินทร์ สมสันเทียะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายนฤทธิ

์

ศรีวารีรัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายนันทกรณ์ เสนสาย

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายยศกร เสนสาย

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายอัศวิน ชาวไทย

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงกนกพร สมจิตร

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงกัลยกร นันทบุตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงขวัญฤดี บุตรโคตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงฐปณัฐ บริบูรณ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงธันย์ชนก พันธ์พุกกะณะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงพรพินิจ ทองทา

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงพัชรี เสนสาย

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงเพชรรัศม์ ราชมณเฑียร

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงยลดา สีงาม

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงยิหวา ชมภูนุช

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงลลิดา จอกเงิน

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงวิไรลักษณ์ ทองทา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงศิรินภา ศรีสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงสาวิตรี จันทร์พวง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงสาวิตรี เสนสาย

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงแสงวรรณ สมหมาย

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายจตุรานนท์ ติงทอง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายเจษฎากรณ์ สนามพล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายธนกฤษ สุโภภาค

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายพัชรพล เถรวรรณ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายภาณุพงษ์ แสนสุทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายภูวดล เวฬุวนารัาษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายรัตฐพงษ์ สุตะคาน

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๐ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายศิริเจริญ วงชาลี

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายศุภชัย ตระการจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายอธิป สุตะคาน

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุตะคาน

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงพรทิตา ชืนชม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทะเสนฮด

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงพัชราภา ทะเสนฮด

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ ศรีภุมมา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายจิตติศักดิ

์

สุตะคาน
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สีงาม

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายโชตอนันต์ หลักคำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายนัทธี ทาวรรณ๊ะ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงพิมพิลา ทองทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายสุรยุทธ สุตะคาน

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงจีรนันท์ จันมา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงธีรนันท์ ต้นพรหม

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงนิภานันท์ ศรีอนงค์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงนีรชา ลำภาย

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงเบญญาภา สีดาน้อย

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงรุจาภา นักผูก

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงสิริวิภา สุรพรม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงจรรยาพร ทับทิมศรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงกัลยาณี พันเพชร

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงชวิศา เอียมโคกสูง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงฐิตากร ประแดงชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงธิญาดา บุตนิต

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงณัฐวดี พาลี

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงจิรวรรณ นักผูก

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงมุกธิตรา กองทำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๖๙
นางสาวศิระประภา ทองเจียว

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายกิตติพงษ์ จารึกธรรม

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายอนันต์ยศ คำนาค

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงณัฐวรรณ ประการแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงปนไพร นักผูก

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายภัคพล แสนสุด

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๑ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงสุภิรดา ทำทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายนรินทร์ ภิญโญทรัพย์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายภาวิน จารึกธรรม

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายต้นรัก จารึกธรรม

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงพรภิรมย์ ทองปาน

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงกนกอร ศิริป

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายชวกฤช มาลานวล

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงธนพร ร่มจันทร์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

แกวกุดฉิม
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงนัฐนิชา ยางศรี

๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายพัชรพล ทองเฉลิม

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญรอด

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายภาคภูมิ ภาคเพียร

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงรสสุคนธ์ กล้าหาญ

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายศุภกร พุฒตาลดง

๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายศุภสิทธิ

์

ศรีจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายภัทรพล ต้นคำ

๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายนันทวัฒน์ ตุ่นเตีย

้

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายกิตติกร แก้วลี

๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศิริวรรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงนภัสสร สายใย

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๙๖
นายชาตรี สมหวัง

๑๗/๑/๒๕๑๕
กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๙๗
นายประสิทธิ

์

บุคดาพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๙๘
นางสาวเยาวรัตน์ หาริกะ

๑๔/๐๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๐๙๙
นายชวลิตร สุวรรณจวงกูล

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๐๐
นายพรหมมินทร์ ชูศรีเงิน

๑๐/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคำเขือนแก้ว

่

วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายณัฐกรณ์ จันทกรณ์

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายยุทธภูมิ แสงใส

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายภูวนารถ ชัยนาม

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายสุรเดช มะลิทอง

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงวนิดา นาเวียง

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงปนันฑา หนูหาญ

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วหยด

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงเกวรินทร์ สมานจิตร

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายจิรเวช แสงตา

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๒ / ๑๕๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายเจษฎา หินทอง

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายธีรพล พิมทอง

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายวรากร เรียบรัตน์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายอดิเทพ ไชยช่วย

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายอโนชา พิมพ์ทอง

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พันธ์สวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงกัณฐิกา สุขแสน

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงกิตติมา ยุตวัน

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แสนจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงณิชา ปุระมาปด

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายเอรวรรณ์ สิทธิจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงกนิษฐา สินโฉมงาม

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงชนัญธิดา แสงอ่อน

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงบุญวารี สู่สุข

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงภคพร ก้องเสียง

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงสุพัตรา พันเดช

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงอุไรวรรณ แสนจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงพรพิมล หอมเนียม

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงสิดาพร บัวเปอย

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงจุฑามาศ สองเมือง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๓๐
นางสาวกรวรรณ ฉวีรักษ์

๑๔/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๓๑
นางสาววัชราภรณ์ บุญฟก

๑๙/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายตรีภพ ศรีโชค

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กชายธีรพงศ์ หงษา

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายบารมี นามวงษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายยุทธชัย ขวานทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงปยะพร สรหงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายขจรเดช จันทะโคตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายณัตวิทย์ สองเมือง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงกัลยาณี ศรีโชค

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงพรรณวรินท์ โหน่งกดหลด

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ นาเวียง

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายคัมภีร์ ยศบุญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายธนกร ศรีษะเนตร

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงนฤมล กลมเกลียว

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๓ / ๑๕๘
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ยส ๔๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายกฤษฎา มาลา

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีโชค

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายธนกฤต หารกล้า

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายนพรุจ เวียงสิมา

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายนพฤทธิ

์

สมานมิตร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายปราโมทย์ สองเมือง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายพงศกร ดอกบัว

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายภัทรพงษ์ พอกพูน

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายภูมิรพี ภูมิลักษณ์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จันทะโคตร
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายศิวานนท์ ปดภัย

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายสงกรานต์ ดอกคำ

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ถมปด
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงกชกร ศรีมานนท์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงกิติญา สองเมือง

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงกุลสตรี สมมาตร์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงจุฬารัตน์ หนูสง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงชลธิชา กลมเกลียว

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงชาลิสา วิเศษแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงธิดารักษ์ สายสอน

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงปตินันท์ รักเพือน

่

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิง .มานิตา ฝูงใหญ่

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงวรัญญา ศรสูงเนิน

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายนรภัทร สายสอน

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายสุทธิภัทร ต้นคำ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายเจนณรงค์ ท้าวน้อย

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ จอกน้อย

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กชายปยวัฒน์ ศรสูงเนิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ซามาตย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงณัชชา สุปะกำ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายสิทธิกร เต้

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงปยะนุช ศรีโชค

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายธนกฤต ทาณะระ

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายไกรวิชญ์ สายสอน

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายมีนธาดา จ้อยเอกา

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๔ / ๑๕๘
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ยส ๔๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายรวีโรจน์ ไตรวงค์ย้อย

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายสุทธิพงศ์ สายสอน

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงบุศกร โคกศรี

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงวราวรรณ มีสัจ

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงศิริมล มงคลนำ

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงมีนา หะขุนทด

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายประภาคาร แสงกล้า

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๘๗
นายณรงค์ชัย ดวงแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายศุภณัฐ ไชยนา

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายจีรศักดิ

์

สมพร
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ รักเพือน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๙๑
นายพรชัย ช่วงโชติ

๑๓/๐๒/๒๕๓๙
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงภัทราพร โพธิทอง

์

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกปาจิก วัดโคกปาจิก  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายสุรเชษฐ์ ทองดี

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปาจิก วัดโคกปาจิก  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทร์อ่อน

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกปาจิก วัดโคกปาจิก  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายวิทวัส แก้วหมัน

้

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปาจิก วัดโคกปาจิก  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายคณาธิป จันทร์ศิริวุฒิ

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปาจิก วัดโคกปาจิก  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายชนะชัย จันทร์อ่อน

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกปาจิก วัดโคกปาจิก  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงศิริการดา ไชยสอง

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปาจิก วัดโคกปาจิก  

ยส ๔๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายราเชน คำตา

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายกิตติพงษ์ ดงชมภู

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายอดิศร กระจกสี

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายปุญญพัฒน์ ไข่แก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีจอหอ

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายไกรวิทย์ หอมสันเทียะ

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงอธิรญา เสละจุล

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงอนงค์วรรณ จันทร์วิภาค

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงชลลดา ปญญาใส

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แสนสุข
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายวัชรพงษ์ ท้าวคำหลง

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายธีระภัทร เพิมคำ

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายอานนท์ ไชยสีหา

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายฉัตรดนัย สืบศรี

ื

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายปภังกร จันดาหาร

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงรุภาดา วานสูงเนิน

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๕ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายทักษิณ สาคร

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายอัจฉริยะ ขาวผิว

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายธาวิน พงษ์แพง

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายถนัดกิจ ขอสุข

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายนเรนทร์ สว่างแสง

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายพงศ์กร มาตย์เลิง

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายสุทธินันท์ พวงจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นามแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ขาวผิว
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายอภิวัฒน์ ล้วนศรี

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงกรกนก พรมปอง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ วรรณเลิศ

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงกัญญาทิพย์ จาริบุตร

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงวรัทยา ศศิภานุภัทร

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงณัฐวดี นามแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงวันวิสา แก่นของ

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงสุริวิภา พิจารณ์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงชาลิสา ตองอบ

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงศิริประภา สว่างแสง

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงกนกพรรณ นามแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงพิชยาดา ช้างลอย

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ อาจศัตรู

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายเตชินท์ วงศรีจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายธีรกานต์ ศรีทิศ

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายนิมิต ศรีธรรม

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายยศพล สมัครดี

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายรัฐภูมิ เจริญพงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายอชิระ พูนสะผล

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงญาณัจฉรา โพธิปสสา

์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงปภัสรา บัวละคร

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงพัฒนียา ฝุนทอง

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงสิริธร เจริญสุข

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงรุ่งนภา โยธาภักดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายเจษฏารัตน์ กล้าหาญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สุนิธี

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๖ / ๑๕๘

้
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ยส ๔๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายธันวา จันทร์พวง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงกุลณัฐ บุญสุโข

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงณัฐกมล โคตรมณี

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงทัตพิชา คงยศ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงช่อชมภู ลิตพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายพัชรพล คำยืน

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดตากล้า วัดกุดตากล้า  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงวริศรา ก้านบัว

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดตากล้า วัดกุดตากล้า  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงมัลลิกา หลักคำ

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดตากล้า วัดกุดตากล้า  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงบุญสิริ พรมศรี

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดตากล้า วัดกุดตากล้า  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายโอบสกุล อินาวัง

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดทรายงาม  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ นาลธรรม

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดทรายงาม  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงธัญญภรณ์ เชือออ่น

้

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดทรายงาม  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงอัชญาภรณ์ ถนอมบุญ

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดทรายงาม  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงโสภิตา นากา

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดทรายงาม  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ แสงศรี

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดทรายงาม  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายธวัชชัย ราชบรรดิษ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายชินกฤต หาวัน

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายชัยยง อนุญาหงษ์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายพิชิตชัย ประเสริฐสุข

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงชนิดาภา พรมยาน

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงธมลวรรณ กิงพุ่ม

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงนฤภร ศรีเมือง

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงประภาพร สำเนานวน

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงจิรัชญา คัมภิรานนท์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายเสกสรรค์ มารุดรมย์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กชายกิตติพงษ์ชัย สุตพรม

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายชัยวรพงษ์ สุตพรม

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กชายธนพงษ์ ฝุนทอง

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กชายวรเชษฐ์ ผิวอ่อน

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ดาษดืน

่

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายธนวัฒน์ ดอกจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายณรศาสตร์ จันทเสน

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงวลีรัตน์ ประจิมนอก

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ใจเพียร

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงวิภาวี เย็นรักษา

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๗ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายอภิรักษ์ จิตรมัน

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายพงศกร ปนะเต

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายณัฐชนน จันทร์ก้อน

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายเฉลิมพงษ์ อาจสิงห์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายดนัย ไพริน

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายธีรเทพ ถุงคำ

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายพรหมมินทร์ ถึงแสง

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายภานุววัฒน์ ทองอาจ

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายสุริยะ นนท์ศิริ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายอัครเทพ พลลือ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงชนกฉัตร อิมบุญปติ

่

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงชนาภา นาคศรี

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงนฤมล บุญกำ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงฉัตรฑลิกา หลักเพ็ชร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายชัยชนะ สมจิตร

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายถาวร ขอสุข

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายวิทวัช คัชรินทร์

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายขวัญชัย แสงสว่าง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๐๓
นายสุรพล บุญประภาศรี

๑๕/๑๐/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๐๔
นางพิศมัย บุญกำ

๐๒/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๐๕
นายสุเทพ ศิริสุวรรณ

๐๔/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายอภินันท์ พลกัณท์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายธนกฤต บุญลือ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายนวโรจน์ จวบบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายเกษมศักดิ

์

พรหมจารีย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายชลธิศ โคตรสมบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ คำนวน

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายบูรพา เนตนัตตา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายพิชัย งอนกิง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายวีระชัย กลินขจร

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายศรัญ กุ้มศิลป

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายกิตติพงษ์ สิงห์คลี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายชัชวิษณุ สุริโย

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายธีรพล ตองแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายธีรภัทร รัตนเทวะเนตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๘ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายสหรัฐ โคบุญน้อย

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายอภิรักษ์ บุญคืน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายอรรถพร สมานมิตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายทวีชัย กองแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายธีรภัทร พิเคราะห์แน่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายนวพล ใสแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายพิรัติชัย แสนจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายอภินันท์ จันเจริญ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงนันทิชา สุภาพันธ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงพชรดา ผาจำปา

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงมนัญชยา ขานจ้าน

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงมลฤดี เนตรสูงเนิน

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงรุ่งรวี ศิลา

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงอรัชญา บุญตา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงอินทิรา หาญกล้า

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงแอนนา ชานุชิต

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงคันธรส ศรีบุญมี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงชลธิชา มลโมลี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงฐิตาพร สิงยะเมือง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงนวนันท์ วันใส

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงปราณี ทวีผล

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงปริณญาดา สายกันยา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงพิณสุดา พงษ์นำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงศศิกานต์ บุญหล้า

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงอภิชญา แสงทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงกาญจนา ทรัพย์ประเสริฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงปวิมล งามแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงพิมลรัตน์ สุขเจริญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงวาสนา สืบศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวบาล

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงสุวรรณา ศิลาธร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงจิวนันท์ แก้ววรรณา

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงจิรนันท์ จำรูญสาย

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงชลิดา คำแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงปยะดา เพิมพูล

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๙ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงมัณฑนา แสงกอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงสุกัญญา แสงจันทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงอารียา รอซีดี

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงอุบลวรรณ์ สมสิงห์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงกนกพร ประคองดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงจิราพร ลุนหล้า

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ทวีกันธ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงกอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงศศิวิมล อัคราพัฒน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงศิริวรรณ ผาลี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงสุวนันท์ เวียงจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงหงษ์ฟา หล้าอำพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิง้เขมนิจ

้

พรห์ยุห์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงเบญญาภา ห้วยหงษ์ทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงปยนุช เทียนหอม

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงพัชริกานต์ ทวีกัน

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงอมิตา ลิมอิม

้ ่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายจักรกฤษณ์ นามวงษา

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อักษร

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงนิธิพร สุพร

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงสุรีย์วัลย์ ศัตรูพ่าย

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายชัยยุทธ บุญเล่ห์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายไชยฤทธิ

์

สิงห์จานุสงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายพงศ์พลิน ประสานสืบ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงกมลพร สัตรูพ่าย

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ แสงเพชร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงสุชาธิดา แสงเพชร

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กชายธนันชัย กะฐินศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายอธิพงษ์ มะณีวงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงทัศนีย์ ศรีงาม

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายชาญชัย สายเพชร

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายทานตะวัน ดอกจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายธงชัย ผ่องแผ้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายธนพงษ์ เพชรแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายธนพัฒน์ คำบุญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๐ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายรติพงศ์ ยืนยง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงจิราพร วงษ์ศรีแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงปราณปริยา ปญจะพันดอน

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายชินณวัตร ไชยวัน

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายกฤษชนะ หวานเย็น

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายมุจจลินท์ สุระสร

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงทิวากร ภักดีชาติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงณิชา เกษสุวรรณ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายนันทวัฒน์ สืบศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงธนภร แก้วประทุม

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายธนากร คำบุญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงสุณิสา บุญเต็ม

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงอพัชลานี บุญช่วย

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงอมลวรรณ พิมพ์กลาง

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๐๔ เด็กหญิงอิสริญาภรณ์ โสธิธรรม
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายเพชรายุธ ภูมิโสภา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายรพีภัทร ทวาระคาม

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญพจน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงสุพิชชา กระมล

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงสุภาพร พรมรัก

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๑๐
นายจิรยุทธ สอนบุญทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงสุภาวดี สานนท์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายทศพร ชืนชูใจ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายเทพปกรณ์ พันธุ์เสียม

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายสิทธิภาคย์ เสริฐศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายอัครเดช แซ่จ๋าว

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ โคตสีสาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ เชียงพฤกษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงวรัญญา อินวาริช

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงอาริสา คูคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๒๐ เด็กหญิงอิสสิริยาภรณ์
คงสมบัติ

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายศุภกฤต วิชัยศรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงณิชกานต์ พราวศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงกนกอร เกวียนเล

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๒๔
นางสาวเพ็ญนภา หงสุวรรณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๑ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๔๒๕
นายวัชรินทร์ นิลภูมิ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๒๖
นางสาวเกศรินทร์ ทิพจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๒๗ นางสาวประภาวรินทร์
บุญโสม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๒๘
นางสาวสุภาพร นนทบุตร

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๒๙
นายเกรียงศักดิ

์

ห่วงเพชร
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๓๐
นายธีระวัช กุลทอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๓๑
นายเอนกพงศ์ ไชยสิงห์

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๓๒
นายณรงค์วิทย์ ธรรมรักษ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๓๓
นายอัครพล อักษร

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๓๔
นางสาวบุษรากร กามะพร

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๓๕
นายพงศ์พิทักษ์ สุวรรณกูฎ

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๓๖
นางสาวชนิสรา สมศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๓๗
นางสาวปวีณา แก้วใส

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๓๘
นายกิตติชัย จันทะพันธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๓๙
นางสาวอภิสรา คุ้มศิลป

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๔๐
นางสาวอุมาพร ชูชืน

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๔๑
นางสาวมัชฌิมา โตไทยะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๔๒
นางสาวภัทรวรรณ ชัยเวสน์

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๔๓
นายวรพงศ์ สิงยะเมือง

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๔๔
นางสาวสิริลักษณ์ นามโคตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๔๕
นางสาวลาวัลย์ โสภาวัตร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๔๖
นางสาวสุวิมล แววดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๔๗
นายพงศกร บุญกล้า

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๔๘
นายสิทธิชัย อุตชาติ

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๔๙
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีแก้วกูล

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๕๐
นางสาวสุธาสินี ปญญายง

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๕๑
นายสรธัญ คณานิตย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๕๒
นางสาวณัชทิฌา นางาม

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๕๓
นายจิรภัทร ภายศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๕๔
นายจิรายุส แก้วใสย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๕๕
นายพลาธิป ชัยเคนวงศ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๕๖
นายพิพัฒน์ โตอาจ

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๕๗
นายวัชระ โคตรธรรม

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๕๘
นายอนันชัย สังข์เสม

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๕๙
นางสาวปภาดา ปญญาวงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๒ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๔๖๐
นางสาวสถาพร สุดาบุตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๖๑
นายอรรถวิทย์ นิลเพชร

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๖๒
นายเอนกพงษ์ ผลบุญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๖๓
นางสาวอรพรรณ จูฑรัตน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๖๔
นายจตุรพร จันทร์เจริญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๖๕
นายสันติภาพ ศรีแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๖๖
นายอดิศร สายสวาท

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๖๗
นายอธิคม ศรีริชาติ

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๖๘
นายอนุศาสตร์ พรหมหูต

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๖๙
นายปยวัฒน์ สวนหมาก

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๗๐
นายพิรภาพ ห่อพาน

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๗๑
นายศิริศักดิ

์

สิงห์ดง
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๗๒
นางสาวสรัญญา พรมแสง

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๗๓
นายศักดิกวี

์

อาจสาลี
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๗๔
นางสาวพนมวัลย์ ไชยวัฒน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๗๕
นางสาวกุลกันยา ศัตรูพ่าย

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๗๖
นางสาวพรรณษา กระจ่างรัตน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๗๗
นางสาวอุไรพร ซ่อนบุญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๗๘
นายสุรศักดิ

์

หงษาพล
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๗๙
นางสาวนภาพร โคตสีสาย

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๘๐
นางสาวอรวี พิลาธร

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๘๑
นายรัชพล คุ้มศิลป

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๘๒
นางสาวพิจิตรา สอนสืบ

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๘๓
นางสาวอารียา อ่อนหวาน

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๘๔
นางสาวอำภาพร เหล่ากอดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๘๕
นางสาวเพ็ชรรัตน์ นิลศรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๘๖
นางสาวเกตุวลี ชัยมา

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายเมธิชัย สุภาพ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายมังกร บัวละภา

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายศรายุทธ กันหาวรรค

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายวชิระ สิงห์มล

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงพลอยพรรณ วงษ์คำชัย

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กชายเอกพันธ์ บุญยิง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายเดชรุ่งอรุณ วงษ์คำชัย

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงพรรษาชล สินโศรก

้

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๓ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ขยันกิจ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงธนัชญา อัคร์พัฒน์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายนครินทร์ บุญรัตน์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายธนดล บุญประสิทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายธีรเดช คามวัลย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงพัชชฎาพร จันยุทา

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงพิชญธดา สีวิสุทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงปาริฉัตร เถือนสันเทียะ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงจีระภา พิมลนอก

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงพิยะดา เหล่าลาภะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายกฤษฎา พิลาวัน

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายธนายุทธ ศรีมะเรือง

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายธีรพงษ์ สาระวัน

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายบวร ชาติดร

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายปริญญา ทีฆะสุข

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายพีรวัส ศรีพุฒ

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายพีรสันต์ ชาติภูธร

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายภัทรภราดร ธนูศร

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายวีระวุทธ นวลวัน

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กชายภูวนัย รัตนโสภา

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ สุจิเจิม

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงกวิสรา คุ้มบุญ

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงจุฑามณี มุทาพร

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงเบญญาภา บุญมัย

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงวรัญญา สุดเฉลียว

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงสุภานันท์ บรรจุทรัพย์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายนภัสรพี ชูรัตน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กชายปยะ ยอดจันดา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายภาคภูมิ เข็มแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงกุลธิดา ทีฆะสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายธณพล โตสิน

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๒๖ เด็กชายเด็กชายจิระโชติ

กงแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายปวเรศ ศรีแก้วกูล

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงพัฒน์นรี ทับจุฬา

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงรัตติกาล บุญยัง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๔ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายเจษฎา โพธิ

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงกชกร ผู้มีสัตย์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงฐิติกานต์ พลพงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงพัชราภา เสนา

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงอภิชญา นพรัตน์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายณัฐกิตต์ ทองมูลกังวาน

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงขนิษฐา ศีละบุตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงพิมพ์นภา สระคำจันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายศิรัสธร คำคูณ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงเขมิกา ศรีแก้วกูล

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงอลิสา ศรีแก้วกูล

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง วัดสำโรง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายเกียตรติพร บุญตะนัย

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายนันทวุฒิ บำรุงราษฎร์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายรพีภัทร รามมะเริง

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายสายชล สุขหนุน

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายศุภชัย ช่วยบุญ

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายศุภณัฐ ไชยนา

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงวรัฐญา บุญเล่ห์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงอาระยา เฉวียงหงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงอรธิชา สมสุข

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายณัฐชนน บุญเล่ห์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายบัญชา สาวิสิทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดงขวาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายภควัตรชัย ศรีสุข

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดงขวาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงพรรณิษา สร้อยมาตร์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดงขวาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงเฟองฟา สุริโย

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดงขวาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงอฐิติมา พาหา

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดงขวาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายธีรเดช สายสวาท

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายจิรพงษ์ อูปแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายกิตตินันท์ วงษ์จันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายสุขประกาย ปฏิมาประกร

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงปยธิดา พันพา

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงวรรณิสา วรรณรัตน์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายสุทิน ประกอบสุข

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายกฤตบุญ เกตุบุญเรือง

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายนันทกานต์ หล่าอุดม

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๕ / ๑๕๘
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ยส ๔๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายพรลภัส เสอุดม

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายศุภชัย สมรักษ์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายสิทธิชัย โพธิบุตร

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายยุทธนากร มหาชัย

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายจิรโชติ เสอุดม

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงครัชยาภรณ์ บุญเล่ห์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงจันทิมา สมอ้าง

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงศิริวัลย์ ศรีใหญ่

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ตาลสมรส

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงพรรณนภา ประเสริฐ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงธนิตา นันทรัตน์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงปานหทัย บัวจันทร์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายชินดนัย ทองสุด

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายธนพัฒน์ ก้านเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายนิติภูมิ นามสะเกษ

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายพนมรุ้ง ดูชัยรัมย์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายภานุพงษ์ แหว่วกระโทก

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายศุภโชค ชมภู

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายวัชระ แขกใจเย็น

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายอรรถพร กระฐินศรี

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงจินดารัตน์ วงษ์จันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงจันทิมา วงค์คำชัย

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงรัตติกา กะตะศิลา

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงศุภิสรา ลานุสัตย์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงศุภัสรา รัตนวรรณ์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงสุตาภัทร กลัดประเสริฐ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงปานระพี สีวัง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายฐิติวัฒน์ นิยม

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงนำฝน บุญพร้อม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงจิรภิญญา วิชัยรัมย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงสมฤดี วงค์คำชัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายวิศวะ หายสัตย์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วิชาผา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายนันทกร บุญหยาด

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายทองปน ขวัญรักษ์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๖ / ๑๕๘
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ยส ๔๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายพลพิพัฒน์ จีนสุกแสง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายธนากร คำมะทิตย์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายฐิติวัสส์ จำเรียง

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายอิทธิพล สมนึก

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายประวันวิทย์ สาธิสัตย์

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงอรอนงค์ โคตรบุตร

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปูพะบุญ

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงภูริรัตน์ สงวนดี

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงภูริชญา สงวนดี

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงประภาภร บุญหลัง

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงศศิการณ์ ยานยิง

่

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายธีระศักดิ

์

สิลชัยญา
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายพิพัฒน์พล เหลาสา

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงเบญญาภรณ์

มูลทิพย์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงธิดาวรรณ ทองเฟอง

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๑๕ เด็กหญิงสุพรรณิการญ์
บุญโถน

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายกฤษฎา ยมณี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายฐานันดร เลิศขามปอม

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายณัฏฐากร โซ่เงิน

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายธีรภัทร์ ยมมา

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายธันวา วรรณโส

๑๘/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายพชรพล ศาลาแสวง

๑๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายพงศกร นามทอง

๑๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายอติวิชญ์ ด่านขุนทด

๒๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงคัญสนันท์ ขนันเยียม

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงจารุวรรณ วงษ์ษา

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงจิดาภา คำแย้ม

๒๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงดวงฤทัย เหล่าใหญ่

๒๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงลักษิกา รินทร

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายกฤษฎา ศรหาจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายกมล กาละเกษ

๒๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายเกียรติพันธ์ สายกองคำ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายไชยวัฒน์ กรรณิกากลาง

๒๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายทรงศักย์ นาอ่าง

๐๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายธนพร โสดาราม

๑๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๗ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงนภัทชา ชัยมงค์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายอัศนี ศรีหาจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงอินทิรา นรดี

๐๘/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงวาสนา แผนพุฒา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายปรัชญา ปาเปา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงจิดาภา สาธิสัตย์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงศรุตยา บุญเตีย

้

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงกรรณิกา พลยุทธ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายกนกพล ยุพาพันธุ์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงจุฑามาศ นามดี

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงพิมลพัทธ์ เหล็กเจริญ

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายพิชยา ภารประเสริฐ

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายจีรพรรณ ผิวคำสิงห์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายภูรีวงศ์ อ่อนสำอางค์

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงชลิตา ฉุนกระโทก

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงศรัญย์รัชต์ วงศาวิเศษ

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงอนัญญา โศรกศรี

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ทับภูมี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายกันกมล อ่างแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายบารมี อุ่นเพ็ง

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายวัฒน์สิน พรมสิทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หลักคำ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงอิงอร อาจสม

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายพีรภัทร ปะกะตัง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงชนิดา ศรีละโคตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายณัฐนันท์ โสวรรณา

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายสิทธิกร กัณหารา

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายยุทธศักดิ

์

ตองอ่อน
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายวัฒนา คำเสนา

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายพงศกรณ์ จิตสุรมนตรี

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายกฤษณภัทร พรไพบูลย์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายวุฒิเฉลิม พิมพ์ขาว

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายจิรวัฒน์ ทิมาทาน

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงปยดา ทองแท้

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงสุรารักษ์ สมสืบ

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๘ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงพัชรา พลพวก

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงมุติตา มลาวรรณ

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ คนธ์สูงเนิน

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงจุฑามณี บัวศรี

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงพชรพร ใจมัน

่

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายธนากร มลาวัน

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายพชรตนัย บุญกำ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กชายนพอนันต์ ทิพจักร์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงสุพิชฌา นอนิลศรี

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงเกศรินทร์ ศิละพันธ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงพิชชาภา ศรีคำมูล

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๘๑
นายณัฐสิทธิ

์

สายบัวบาน
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๘๒
นายอุดมทรัพย์ หล้าแหล่ง

๑๑/๐๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๘๓
นายอภิสิทธิ

์

สายโสภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๘๔
นายวรภพ พูนประโคน

๒๖/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๘๕
นางสาวปวีณา เหมัง

๒๖/๐๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๘๖
นางสาวจาริญา วงษ์ชมภู

๑๖/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๘๗
นางสาวทิวาวรรณ สายคำพันธ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๘๘
นางสาววิภาดา ทำเลนา

๐๕/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๘๙
นางสาวจิรัฐติกาล มะเค็ง

๑๙/๐๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๙๐
นายเจริญ สายคำวงศ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๙๑
นายจิระวัฒน์ นวลธรรม

๐๔/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๙๒
นายจักรกฤษณ์ บุญทศ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๙๓
นายณัฐนันท์ วานสูงเนิน

๒๔/๐๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๙๔
นางสาววรรณิสา บุญหาร

๑๘/๐๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๙๕
นายปริญญา สีหอม

๑๙/๐๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๙๖
นายธนวัฒน์ ทองลือ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๙๗
นางจริยาวดี เจริญสุข

๐๘/๐๓/๒๕๐๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๙๘
นายทวิทย์ บรรณารักษ์

๐๖/๐๓/๒๕๑๙
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๖๙๙
นางสาวปญจพร ประเสริฐสังข์

๐๙/๑๒/๒๕๒๖
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๐๐
นางพวงทอง เยือใย

่

๒๗/๐๕/๒๕๐๗
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๐๑
นางรัตติกาล ใหญ่ลำ

๑๔/๐๔/๒๕๑๙
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๐๒
นางสาวรัตนา สมสุข

๐๙/๑๐/๒๕๒๘
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๐๓
นางสราลี นิยมพันธ์

๐๙/๐๙/๒๕๑๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๐๔
นายสุภชล ขันแข็ง

๒๙/๐๙/๒๕๓๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๙ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๗๐๕
นางสุภาวดี ช่างดำ

๑๖/๐๕/๒๕๑๘
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๐๖
นายดำรงค์ นุสนทรา

๒๒/๐๕/๒๕๓๖
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๐๗
นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์

๑๘/๑๒/๒๕๑๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๐๘
นายอังศธร อังคะนิต

๑๒/๐๓/๒๕๒๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๐๙
นางเยาวภา อุตกะ

๑๔/๐๓/๒๕๑๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๑๐
นางสาวเรียมฤทัย โพธิหล้า

์

๒๖/๐๙/๒๕๒๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๑๑
นายเสรษฐสิริ กลางเมือง

๑๒/๐๕/๒๕๒๐
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๑๒
นายวุฒิชัย อาทิตย์ตัง

้

๐๒/๑๒/๒๕๑๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๑๓
นายสุทธิพงศ์ ปคมา

๒๐/๐๕/๒๕๑๘
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงวิวรรธณี สีแวงเขตร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงสุวรรณษา สร้อยแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายนัฐวุฒิ กลึงพุดชา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายคันธารัตน์ ตระกูลศักดา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงภัศราพร ไกยรัตน์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงวริศรา เชยรส

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายโชคชัย วรพุทธ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายอชิรกานต์ นครธรรม

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายพีระ ห้องแซง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายวุฒิทนา ไชยแสง

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายฉัตรโชค สอนวงค์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายอัครศิลป แสนศรี

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายธีรพงศ์ ทองบุตร

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายศุภกร ปุนปอง

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงวรัชยา บางใบ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงยุพารัตน์ มิตรรัก

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงสุธาธาร สมประสงค์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงกัลยาณี ชัยวิจิตร

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงยลรดี คำโสภา

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงภัทรธิดา กุมารสิทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงศรัณรัตน์ วะหาโร

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงพัชชา รสจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายบวรลักษณ์ มีชัย

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายปฏิวัติ สารมาศ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายสิงหราช เนตร์วงค์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงทิพย์วรรณ บุญช่วย

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๐ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงกิตติมา สังขสูตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงสุจิตตา นารีบุตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายจักรพงษ์ สมตน

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายอนุรักษ์ อุนาวรรณ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กชายวิทวัส สังเวียนพินิจ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายกฤษดา มีชัย

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายเตชิด ผ่านเมือง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายลิขิต สมประสงค์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงกุลนันทน์ พิมพ์ภูมิ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงสาวิกา ทิพย์สินธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงอภัสรา ลุสุข

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงณัฐนารี สมประสงค์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายเจษฎา ภาวะชัย

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายภานุพงศ์ ทิพย์ผล

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายธยากร โสภาเพียร

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงวริยา เนระวงศ์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงปริญญา สมประสงค์

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงเนตรดาว สุดาบุตร

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายณัฐกรณ์ ภูมิลา

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงวริยา ธงชัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงปนฤทัย แวงวรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงอรอุมา ชลธาร

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงสุนิจตา แสงประจักษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายนิกร บุญวัง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงชลธิชา ไกยรัตน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงปรียาธร โสภาเพียร

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงรัตนภรณ์ สุดาบุตร

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงนภัสกร กวนเมืองใต้

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายธีรภัทร นาถาบำรุง

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กชายปุณยวัจน์ พรมธิราช

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายปุณยวีร์ พรมธิราช

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายนัฐพล เจริญตา

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ธรรมวิฐาน

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายภูชนะ แก้วหาญ

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายฐาปกรณ์ จันทะมาลา

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๑ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายปภาวิน งามขำ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงดวงชีวรรณ ธรรมวิฐาน

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงชลธิชา รสจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงนันทวัน บัวแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงนันทิดา พละเดช

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายธนาวัฒน์ อายุยืน

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงศศิธร อรมาศ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ มัดทะปะนัง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงนาขวัญ เกตุแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงสิดาพร โคตรวงษ์ทอง

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายไกรวิชญ์ ซ่อนศรี

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายราเมศวร์ ทับแสง

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายเตวิชญ์ แสงฉวี

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายโชคชัยพร สิมมา

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงจันทิมา อินเหง้า

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงชนกนันท์ เปยมน้อย

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงณัฎฐณิชา วิรัตน์

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงปราริสา ดอกไม้เพชร

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไชยคำ

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงพิไลวรรณ นามวิรัช

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงสุปราณี วงศ์นอก

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงปณิดา ทองใบ

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายวัชรพล ปญญาวุธ

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แคล้วภัย

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายอัฑฒกร โอสถานุเคราะห์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายธวัชชัย ดีงาม

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายภูมิศักดิ

์

วงค์คำ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายวราวุธ ไชยชารี

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๐๓ เด็กหญิงณัฐกฤติยาภรณ์

ภาวะชัย
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงบุษกร นามโคตร

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงญาดา บุตรศรีนวน

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายกนกชัย วิงปญญา

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายจิรภัทร ใจช่วง

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายชัยพัฒน์ ใจสุข

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายปฏิภาน อุพลเสถียร

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๒ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ คุณขยัน

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงพรนัชชา ศรีแจ่ม

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงวรรณวิษา อรเพชร

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา เมืองประสิทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กชายขวัญชัย ดีหลี

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายขวัญชัย สิมลี

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงจิรารัตน์ บุตรอำคา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงดวงกมล คำนนท์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงสุวดี อรเพชร

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงประวีณา ศิลาพันธ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายนพรัตน์ ผิวทอง

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๒๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

บรรลุสันต์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงวิมลลักษณ์ รักษาวงศ์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงจิรนันท์ ราศรีจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงอภิสรา เลือนลอย

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงศิรินภา สมจิตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๒๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นารีนุช
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายชัยชนะ ชัยสิทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายธวัชชัย เบียวบังเกิด

้

๒๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๒๙
เด็กชายประพจน์ นาถาบำรุง

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงตวิษา วิบูรณ์กูล

๒๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงอารียา มาตขาว

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงสไบทิพย์ มาตยาขันธ์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงวลัยภรณ์ ดีดวงพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงวริศรา ลครไชย

๒๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๓๕
เด็กชายจิรายุ คำจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายปยะนนท์ วันลา

๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๓๗
เด็กชายกฤษฎา บุญสุวรรณ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงบุษราคัม จันทร์หงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงสุธาริณี สุขพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายพรรษกร ปญญานาม

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงเนตรดาว สมหวัง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงวนัทชนันท์ ผิวงาม

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ งามแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงกานดา ชาเมืองกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๓ / ๑๕๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงเพชรพร กลินจันทร์

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายจตุรพร สุขเลิศ

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายธนดล พิลาพันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๔๘
เด็กชายสิทธินนท์ ว่องไว

๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กชายกลวัชร ชายทวีป

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายบุญหลาย สายวรรณ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายณัฐนนท์ สามารถ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายนัฐพล ศรีสิงห์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ทัวทิศ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงสรวงสุดา สร้อยแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงปยธิดา อืนมัง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงนุชนารถ เฉยกลาง

๑๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กชายชนัญู สีมันตระ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กชายสิรดนัย สุขพันธ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

วัดศรีสมพร  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายอานุภาพ ศักขินาดี

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายธนากร ปางทอง

๒๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายคราวิน รุ่งเรือง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายพัฒนพงษ์ ศรีวะรมย์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายธนพล ตุ้มสุข

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๖๔
เด็กชายพิชัยยุทธ เปรยรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กชายจิรวัฒน์ ชิณโคตร

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กชายอนุชิต โพธิพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายนันทกร พลดงนอก

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๖๘
เด็กชายตรีเทพ แสนศรี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายธีระภัทร ปองกัน

๒๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายฉัตรดนัย บุตรวงศ์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายธนวัฒน์ อุณาวงค์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายอตพล กันทะมา

๒๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กชายภูวไนย พนาสิทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กชายอดิเทพ นกงาม

๒๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงพิมพ์พิศา สุดดี

๑๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงโศนภา นาชาว

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงนลินทิพย์ บุตรมาศ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงณัฐวิภา สุวะรัตน์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงณัฐพิฌา อรมุล

๒๐/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๔ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายปฐมพร โกสูงเนิน

๑๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายนัตพล กุทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายบุรพล วงษ์สามารถ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงสุกัญญา สายจันทร์ดา

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงศรัญพร สุชะนะชา

๓๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงกชกร ปุริสพันธ์ุ

๒๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงนำฝน ทุมหาวงศ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงศุภสุตา สุริยบุตร

๐๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายระพีภัทร เกือบสันเทียะ

๊

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงพาฝน แสงแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ โชติเนตร

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายกิตติกร มัตเดช

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายวุฒิพงษ์ วรรณเอก

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ธรรมชัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายสุริยา ทางาม

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายธนพัฒน์ ประดิษฐจา

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายปฏิพัทธ์ ธนวงศ์วนิชกุล

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายภาสกร ทาระขจัด

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงตทาภรณ์ คำมัน

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายพินิจ คัดชารัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายนัฐภรณ์ แกะทอง

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายธีรภัทร ทับทิม

๐๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงอริสา หาหลัก

๑๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายจักรกรี อุทิตสาร

๐๕/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงศิริกนกอร ทาระขจัด

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๐๕ เด็กชายจรัลอลงกรณ์ มีศิริ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายฤทธิกร ไชยมี

๐๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายสุพศิน รักษาศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายดลศิริ ขันติรัตน์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายคธาวุธ บุญทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายชัยวัฒน์ สลับศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายธนากรณ์ ทศรักษา

๐๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงพันธิพร บุญทศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงรมิตา บุญเจริญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงรมิดา บุญเจริญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๕ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายชาตรี มีสิทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสำราญ วัดแสนสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทาระขจัด

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสำราญ วัดแสนสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงประยูร บุญพูน

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสนสำราญ วัดแสนสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กชายจารุเดช ภาคเจริญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสำราญ วัดแสนสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายพรพิพัฒน์ คุณรักษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสำราญ วัดแสนสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงฐิติญาภรณ์ ไชยรักษ์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายธันยนันทน์ มันคง

่

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๒๒ เด็กชายณเรณทร์ฤทธิ

์

มันคง

่

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงธัญสินี กินรีวงศ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายศิรินุพงศ์ ไกยเกษ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายธนพนธ์ บุญทศ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กชายสถิตคุณ ศรีอ่อน

๑๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงกัญญภรณ์ พิกาศ

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงพนิดา นาคำ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงชลลดา ไชยแสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีมาเมือง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงพิชญาภา วามะลุน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายปรมินทร์ ปุริกรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายศิราวุฒิ เจริญตา

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๓๔
เด็กชายอัชฌา ประเสริฐสังข์

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงสุภัชชา เพชรไพร

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๓๖
76วรัญญา มิงสูงเนิน

่

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายดนัสวิน เจริญตา

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายฐิติกร เจริญตา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายธนวัฒน์ แซ่อึง

้

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายนนท์ชัย สดับสาร

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายภัทรดนัย พรหมขันธุ์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายอภิรักษ์ ปรีงาม

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายเดชา พุฒจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายกฤษณกร สว่าง

๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายนัฐชัย บำรุงรศ

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์สลับ

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พุฒจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงอภิสรา พุฒจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ กุมารสิทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๖ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ แก้วหาญ

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงสุกฤตา กมลศักดาวิกุล

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงอรทัย สุดเพียร

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงรมย์ชลี พงศ์โชติสกุล

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ บำรุงคำพันธ์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ สุเววงค์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายสมเกียรติ ชุมศรี

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายจิรพัส แสนราช

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายณัฏฐพล พงศ์โชติสกุล

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงชลธิชา แก้วหาญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงหทัยชนก จันทร์ช่างทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กชายธนวัฒน์ คุณสุทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กชายสิทธิพร อินทร์เสนา

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายกรวิชญ์ คุณสุทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายนำโชค บุษราคัม

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงฉัตรชนก ทิพบับหลาย

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงสมายพร เพชรไพร

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงสาริศา มูลหลวง

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงกรรณิกา คุณสุทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงศุภสุดา จำปา

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงสุนันท์ษา จูมเพชร

๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงพัชริดา ลวดทอง

๐๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา วรบุตร

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายอภิวิชญ์ ภาเรือง

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายธนดล พูลทวี

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงพิชชาพร มากศรทรง

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ผงทอง

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงนฤภร ตฤณดา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงพิชญาภา ห้องแซง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายอวยชัย แสงวงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงอาทิตรา เวียงคำ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณกูฎ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงธัญชนก ดีทีสุด

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายพลกฤต กางพาพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงบัณฑิตา นามศิลป

๒๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๗ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงวรรนิษา ห้องแซง

๑๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ ผลาผล

๑๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงปยพร ละคร

๑๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงพัชราภา สุวสิงห์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายภาณุภาส ศรเผือก

๒๐/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายภาณุวิชญ์ ศรีชนะ

๒๔/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายธนวัฒน์ ไชยโคตร

๐๔/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงสุพิน หงษ์ยนต์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงอภัสรา สักการิทา

๒๐/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายเพชรทาย ตันชีเปลือย

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายพงศกร ชาทองยศ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายปฐมพร นันทะพันธ์

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายอัฐพล พงษ์สนิท

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จันทะสิงห์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยโย

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงปนสุดา วงค์ราช

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงศุภวรรณ มูละชีวะ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงปนแก้ว บุญทรัพย์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายภานุกูล มาทลุง

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ จันทาศรี

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงธัญธาดา สู่เสน

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายกันต์กวี ลาดหนองขุ่น

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายสุริยะ ห้องแซง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงวิชญาดา มำขุนทด

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงอินทร์ทิมา บุดสาวิเศษ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายขวัญชัย แสงยิม

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายสายนที ทองชืน

่

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายธีรพงศ์ สีสมบัด

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงพรกนก สอดโคกสูง

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงพิจิตรา พรงมณี

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงปวีณ์สุดา ชืนตา

่

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงกนกอร แสงวงศ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงวรัญญา เฉลิมพร

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายอภิรักษ์ สาระแสน

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายชัยสิทธิ

์

คุณสุทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๘ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงพรพิมล เมืองพิล

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงนริศรา อ่อนศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงกัญชญาณิน นามสมบูรณ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงสมพิศ สายสิงห์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงผกาทิพย์ เมืองพิล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงวิภาวี อินทะนิน

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงสิริวิมล วาปกัง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ฤาชา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายธนปญญ์ สครรัมย์

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายภาสกรณ์ ดีดวงพันธ์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายศักธิเดช สอนการ

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายสุรพงษ์ แสงวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงนันทิชา นันทวัตร

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงภัทรียา เจริญตา

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงลลิตา รูปเหลียม

่

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงอาริษา แสงวงศ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงขวัญฤดี ศรีรักษ์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงวชิรญาณ์ โพธิกะ

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงกาญชนก ทรงสังขาร

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายสุภปรัชญ์ เมืองพิล

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายวัชรพล พลเยียม

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ ธรรมพันธ์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายกุมภา โพธิดี

์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงสุพรรณษา นันทวัตร

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายพายุ โพธิวัน

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายยศพงศ์ ละคร

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายบุณยกร พันธ์สอน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายรัชตะ ขยันการ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายอดิเทพ อุดมพร

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายนัทพล บุญเพิม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายจิระศักดิ

์

ทองนาค
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายสัญญา เบญจณรงค์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายธนพล เพชรไพร

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ธนานันต์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายพีรพัฒน์ สมประสงค์

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๙ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายอมรรัตน์ แสนศรี

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงสุพิชชา ศรีชนะ

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงศลิษา ไตรยราช

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงนัฐชา จวงจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายอภิวัฒน์ บุรารักษ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงนันทวรรณ พูลสวัสดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงกนกวัญ ห้องแซง

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายณัฐบดินทร์ ห้องแซง

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายณัฐชัย เมืองพิล

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายอนุกูล ศรีบุรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงนันธิดา แสงประจักร

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายสุรชัย คำดำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายวุฒิชัย เสนาพรม

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายทศพร วงค์มณี

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงอรวรรณ ทีงาม

๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายอนุชิต มูลไชย

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงอริษา มูลไชย

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงวรัทยา สมาจักร์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายณัชพล ทุมมานาม

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายธิปไตย สมาจักร์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงกนกวรรณ คุณสุทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันดมกลิน

่

๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายพรศักดิ

์

พรทิพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายธนากร สุดใจ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายสิทธิโชค งามขำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายเขตโสพนธ์ อาจเอียม

่

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายธนดล เสมามิง

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายธีรกรณ์ สมศรี

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายธีรภัทร์ นาสูงเนิน

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายนนทพัทธ์ กองหิน

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายมิงขวัญ

่

หาริชัย
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายมลตรี จารุสาร

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายสุทธิกานต์ สินชู

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงฉันชนก ไชยสัจ

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงชลดา มารบุตร

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๐ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงณภัสสร เพียรจิต

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงณิชาภัทร กุลวงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงทิพย์วรรณ เมืองพิล

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงพลอยทิพย์ อุ่นคำ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงณริตา จันทนนท์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ ถินขาม

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงปญญาพร ชมภูพืน

้

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงนัทวรรณ อุ่นคำ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงวรรณกร สมนึก

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงสุทธัมมา ทับชุ่ม

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงศุภิศรา สิงห์สู

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงศศินา วาปกัง

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงรุ่งนภา พูนมาก

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายกฤษณพงศ์ เสมามิง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายกิตติวัฒน์ สมบัติศรี

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายทักษิณ สุเววงค์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผงทอง
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายอิศร อยู่เย็น

๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายภูปกรณ์ ภาวะชัย

๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายสุริยา ประทุมวัน

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายธนพัฒน์ สาระแสน

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงสุนันญา แสงประจักร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายณัฐพงษ์ วุทธศรี

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงกมลชนก โตกระโทก

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงสโรชา มูลบุตร

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงศันศนีย์ สมมาศ

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงวิฑูรย์ คำเฮือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ สุวรรณพรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายกฤตษณพันธ์ พึงพวก

่

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายจิรพัฒน์ มูลชัย

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายทรงกลด คุณสุทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายปริญช์ ผงทอง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายภูมิผไท ศรีคุณ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายวันชนะ มูลเหลา

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายศักดิบุรุษ

์

มณีกระโทก
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๑ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงกมลฉัตร สอนสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงกัณฐิกา อุณาวรรณ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงศศิวิมล เขียวอ้วน

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงสุกัญญา คุณสุทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงอาทิตยา สามารถ

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงอารยา วิเวกวิน

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายพอเพียง หารชัย

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายภัทราวุฒิ ประกอบสุข

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เข็มเพชร

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงปารียา อาโยวงษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงกิติยา เดินเทียงรัมย์

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๓๖
เด็กชายจักรภัทร ทองแท่ง

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กชายวราเมธ กุมารสิทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายรักประสิทธิ

์

ภูพวก
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายพัทธิพล เพียรจิตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายสุนทร เรืองศักดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงขวัญศิริ บุญน้อม

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงปณิดา บุญศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๔๓
นางสาวอุณี พรมคุณ ๒๐/๕/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายศรายุทธ พรทิพย์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคคี  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายชวกร จันทะพา

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคคี  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ เวลากลาง

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคคี  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงปนัดดา พันธ์เสน

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคคี  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายกิตติภพ สายจันดา

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายอภิรักษ์ บุเงิน

๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ โจมคำ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายอดิเทพ ภาวะนิชย์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายรณกร เชือทอง

้

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กชายนพกร จาริพันธ์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายธีรภัทร สมชาติ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีมาตย์

๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงพัชราภา บุดดาบุตร

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงพรชิตา โมระดา

๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงธีราพร ทิพวัฒน์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ บุตรวงศ์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๒ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงกุลวดี เนือนวล

้

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงปพิชญา พงษ์แสน

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายศุภกิตต์ สมทรัพย์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงชโลธร จันทรภูมี

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายเสฎฐวุฒิ เร็วรุด

๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ใสสด

๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายชวกร ดีดวงพันธ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายชนาธิป ไชยมงค์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กชายฐาปกรณ์ สุขศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายธีรยุทธ ชมพุทธ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายกิตติกร บุพชาติ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายชัยยะพล ดีดวงพันธ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สาระจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายพรชัย ธิบูรบุญ

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายอนันท์ ประทุมมา

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พงษ์แสน

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงพิมลพรรณ ศรีโสม

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงภัทราวดี ภาวะนิตย์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงวาสนาฟา โจมคำ

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงมะลิวัลย์ โจมคำ

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงพรธิตา รูปเหลียม

่

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายธีระพงษ์ ไชยจักร

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายสุทธิชัย กุพันลำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายรชฏ ดีดวงพันธ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายชนาวีร์ ถึกพะเนาว์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายอดิศร อัศวภูมิ

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงกชกร ดวงเคน

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงธนัชพร อัคราช

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงวิยดา สืบท้าว

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงอาภาศิริ ปองแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงวิชุดา แกะพลอย

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายชัยยุทธ กุมารสิทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายอรรถวัฒน์ พันธ์สวัสดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายวุฒิภัทร ยัญญะจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายพงศ์ธร จีนคลองตัน

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๓ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กชายภาคภูมิ แกะพลอย

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กชายปนิทรรศ พงษ์สนิท

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายภูริ จันทร์แสง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงปานนิตา ชายทวีป

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงชนัญชิดา พิมพ์ภาค

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายคณากร ขันแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายธีนภัทร ทับแสง

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายอิทธิชัย ดอกบัว

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายธนาภูมิ แก้วหาญ

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายอรรณพ ภูมิโคกรักษ์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายอธิราช ทับแสง

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายคนิศร ผาเวช

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายปภังกร ดอกบัว

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายธนบดี แสงหมืน

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายธิตินันท์ จันทมาตย์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายพงศพัฒ ชืนตา

่

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายวชิราวุธ นาคพินิจ

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมสาย
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายวีระกร คนเพียร

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงปยดา สร้อยมาศ

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงอรัญญา นัยลี

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงสุกฤตา จันทร์บุญเรือง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงณัฐวดี วงค์เพ็ญ

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองวาฤทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีศรี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ อุดมชัย

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงศิริวรรณ สะอาดเอียม

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายวรจักร ด่านกลาง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงเกวลิน โสมาบุตร

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงมณีพลอย กาลจักร

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงรุ่งนภาพร ทวดขุนทด

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายอติยะ เจริญสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายรุ่งเรือง ปรางค์นอก

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายภัทรพงศ์ พารุสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายธนภัทร มิงแก้ว

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๔ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายวชิรวิทย์ อินมนตรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายรัตภูมิ มีพร้อม

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายพงษ์ศธร พรประสิทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงพิชชาพร คำตัน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ จันทร์น้อย

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงณิศาชล ปนทะ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงอาริยา จันทร์แสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ดอกบัว

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงนฤมล คำทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงภัสรา ศรีชนะ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงสุกัญธารา จันทร์บุญเรือง

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงวิลาสินี แสนอ้วน

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายยศพนธ์ สุทโธการ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กชายพัสกร แสนบุตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงกุลฑีรา เกษศิริ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสว่าง วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงธัญชนก นันทพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีสว่าง วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงศิณัฎฐินี พิมพ์ภาค

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีสว่าง วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายอนุชา พรมพิลา

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสว่าง วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงรพีพร บ่มกระโทก

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีสว่าง วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงจิรปรียา อุปพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสว่าง วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงพิลาลักษณ์ ทัพโยธา

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสว่าง วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายชลธิศ พาลุสุข

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสว่าง วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สีลาคู

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายธนพล เมืองพิล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายนนทวัฒน์ โยธาตรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายพงษกร บุญทำนุ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายพงษ์ดนัย จันทมาศ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายพงษ์ศกร ลอยหา

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายอนุชิต บุญยบุตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายอนุรักษ์ มะลิดาษ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงกนกวรรณ เพียรมัน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงกัญยานี รูปตำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงนิศาชล พรมโคตุ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายอนันตชัย แสงศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา ไชยยนต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๕ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายพรอนันท์ สอาดเอียม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

อ่อนแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไตยบุตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายพงศกร ทองไทย

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

สีวิชา
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายภูมิลาชัย พระก้อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายศุภวัฒน์ วรรณจันทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทับแสง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงอุษณิษา อุปชัย

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ เสริฐสาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายธีระวัฒน์ ทุมจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายภานุวัฒน์ แสนสุข

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายธนธรณ์ ผดาเวช

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายกฤษดา สารจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายสุทากรณ์ จีนาวอน

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายธนกร แสงทอง

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายธีรพันธ์ พรหล่อ

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงดากานดา ผิวทอง

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงปภัสสร อักขรพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงณัฐพร อุ่นอ่อน

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงทักษอร อินลี

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายธนกฤษ ชินวงษ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงมณิภา ธีบูรณ์บุญ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงจิรัชญา บุญพจน์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายชินวัตร ผิวทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายสิทธิโชค อัครพันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายกิติพน ทันใจ

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายเกริกวิทย์ ธรรมปต

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายพุฒิเมธ เสนสอน

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายเจษฎาพร หมุนดี

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายภูมินทร์ เหลากลม

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พันชนะ

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายธราเทพ สินจะโปะ

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายวายุ รุ่งเรือง

่

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายวีระพล ใจทัด

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๖ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายศิวัช แสนศรี

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายณัฐกิตติ

์

มูลวงศ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายวัชพล มลิวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงภัทรธิดา ต่อซอน

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงศิริภัสสร บุพชาติ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายไกรสร ประทุมชาติ

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายกรรทชัย สมหมาย

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายณัฐพล ใจทัด

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายทิปกร หมุนดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายธีรภัทร์ ขวัญนาค

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายธนาพล รสชาติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายนนทวัฒน์ ทองใบ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายพชรพล มะปรางกำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายศุภกร อภัยภักดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายอุกฤษฎ์ พรหมคุณ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายธนากร วังอาจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงกัญยรัตน์ ตาเทพ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงฐิติยา พรมรักษา

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงพฏาเนตร ส่องแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงภัทรธิดา ต่อซอน

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงรัฐวดี ไตรยวงค์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงสิรินทรา บุลาวงศ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงอุมาพร อินเอียม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ แพงกัลยา

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายณรงฤทธิ

์

คำทวี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงญวิภา ศาลางาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายฐานพัฒน์ แน่นอุดร

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายอัษฎาวุธ กุลสุรักษ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายอภิเชษฐ์ ชายทวีป

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กชายจิรานุวัฒน์ จันทร์คุ้ม

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายชัชวาล ฝอยทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กชายธีระพันธ์ เมืองจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายยศพล สมหมาย

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายระพีพัฒน์ เถาว์โท

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายสรชา ทองมนต์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๗ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายสุธาศิน พรหมรินทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงกชนิภา จันดีสาร

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงธนัชชา นามโสม

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงสมิตา ประกอบผล

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไชยจักร
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงพรชิตา วรวิเศษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายจักริน ศิรโคตร

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายฉัตรมงคล อ่อนแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายธนภัทร เมืองจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายสนธยา โจมคำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายเสกสรรค์ บรรลุสันต์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายสิทธิชัย บรรลุสันต์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กชายอภิชาติ โยนานารถ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายอัครเดช แสนศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงกศุกาญดา ต่อซอน

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงกัลยา แรกเรียก

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงโชติรส มะปรางกำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงปทมา อ่อนภู

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงพัชราภา กลมเกลียว

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงพงศ์พัชรา ศุภพินิ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงระพีพัฒน์ หมุนดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงสาริกา นาแพง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงอุบลรัตน์ ต้นโพธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายศักดิพล

์

หงษ์คำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายพันธกานต์ ทองใบ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

วงศ์สมัคร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายจีรภัทร สุรินทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายธนวัฒน์ แพงกัลยา

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายพรธวัล บรรลุสันต์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายยศกร ขุนอินทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายวุฒิไกร ใจทัด

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บรรลุสันต์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุรินทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ทิพย์ผล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา ไชยจักร

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๘ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงนภัสรา ส่องแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงประภาศรี บุพชาติ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงแพทลีน วงษ์ดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงละอองแก้ว ผิวทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงอรกานต์ พรมชัย

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงอรปรียา โสสุด

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายคงศักดิ

์

บรรลุสันต์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายจิรพงษ์ โพธารินทร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายมงคล นามมัน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายธวัชชัย ส่องแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายธนัฐ ทองใบ

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายธีรวัฒน์ ผิวทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายภาณุพงษ์ มะปรางกำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายศรายุท ศุภพินิ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายอมรเทพ สุขการ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย ไคร่บุตร

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงพัลลภา ดอกบัว

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงเรวดี จิตเย็น

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงวิชชุดา ไชยวรรณ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงสุนิสา ส่องแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงศิรัญญา กังวลงาน

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงสินใจ ไชยจักร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงภัทรมน ประทุมชาติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องเม็ก วัดช่องเม็ก  

ยส ๔๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงอรวรรณ หมายช้อนกลาง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ยส ๔๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายพัชรพล ศรีคะเณย์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ยส ๔๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายสิทธิกร จำนงภักดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งค้า

วัดธรรมรังษีนิคมเขต
 

ยส ๔๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงจันทมณี พวงภู่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งค้า

วัดธรรมรังษีนิคมเขต
 

ยส ๔๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงสโรชา พุทธขันธ์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ยส ๔๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงศิริพรรณ เสนสอน

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ยส ๔๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงนิชชาดา ช่วยตา

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ยส ๔๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ผิวทอง

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งค้า

วัดธรรมรังษีนิคมเขต
 

ยส ๔๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายธีรภัทร หงษ์หาร

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งค้า

วัดธรรมรังษีนิคมเขต
 

ยส ๔๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายศิราสิทธิ

์

รังทอง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ยส ๔๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายธีรโชติ โสมาบุตร

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ยส ๔๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงประภาพร เนตรวงค์

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๙ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงมาติกา ติแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ยส ๔๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายวิธวิทย์ โยธาทูล

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ยส ๔๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงกัญญรัตน์ ทองโกฏิ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ยส ๔๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงศิรินาฏ คุณารักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ยส ๔๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงนพรัตน์ รักษาสัตย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ยส ๔๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงกชกร จักษุมา

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ยส ๔๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงโชติกา สาโรจน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ยส ๔๔๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายพงศธร แสนเลิง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ยส ๔๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายวิษณุ ศรีสุวรรณ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ยส ๔๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายอชิตพล ศรีหาวงศ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ยส ๔๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พุทธขันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต

 

ยส ๔๔๖๐/๒๔๑๖
เด็กชายธนโชติ หลอดแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายธนพล จำปา

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายธีระวัฒน์ สุขรักษา

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ แก้วกอง

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายรพีภัทร รัตนวงค์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายศิริศักดิ

์

แสงหา
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายอนุชา ดวงมาลา

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายอนันธวัฒน์ เสียงเย็น

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงกนกพร พันนา

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงจิตระสุตา พิลาพันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงจีรนันท์ ทองขาว

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงชลลิณี สังคะรักษ์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงณิชาทิพย์ ศิลารัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงพัชชาภา การะไชย

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงรสรินทร์ สารีพันธ์

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงวานิตา เปรยรัตน์

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงอภัทรชา กุระจินดา

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงอังศุมาลี ประมะพุตโต

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงอรญา ดีไว

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายธีรภัทร สีระวัน

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุเงิน

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กชายวิทัศนัย สร้อยคำหลา

๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงปานวาด รูปแข็ง

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงชลดา อ่อนภู

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๐ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายอัครเดช ขุนสนิท

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงกานต์รวี ผ่านสำแดง

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงญาราภรณ์ สร้อยคำหลา

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงจรินธร จันทโสม

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายศรันย์ วงศ์คำสิทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงชุติมา เนาวนิตย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงปรานี รูปเหลียม

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงสุดาแก้ว โยธาศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงนิตยาภรณ์ สุวรรณเพชร

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงอรญา โชติไธสง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายพลพิสิทธิ

์

แสนสม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กหญิงวนิภา หัสถะลา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทาตะไชย

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงวนิดา แก้วพวง

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงเพชรดา ลาภสาร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายเฉลิมชัย เสียงเย็น

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายเจษฎา กองสินแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงรัศชิดา เสมามิง

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายไพรรัตน์ มาศพันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เสียงลำ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายธีรวัฒน์ ไชยแสง

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงปนัดดา เทศนา

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กชายนนธวัฒน์ เขียวอ้วน

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงวิจิตรา จำปา

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงฑิตฐิตา ภูตะเวช

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงบุญฑริกา ธรรมดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงสุภาพร ศรีสุข

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงวชิรยา บุตรหงศ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงอุไรวรรณ พันโยศรี

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายบารมี ศรีชมภู

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงสุวนันท์ ไชยสุวรรณ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงไหมแก้ว สุวรรณภักดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๗๒
เด็กชายชญานนท์ ประสานทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงพรทิพา โหมดนอก

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงปาริชาด สารสุรินทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๑ / ๑๕๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงธันวา โปกันยา

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายพาคินทร์ แสงจันทรื

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงชานุดา สมนึก

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงสุขิตา จันทร์ไพรสณฑ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายพัชรพล ศิริสุทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ บุตรวงค์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายสิทธิพร ยืนยง

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงจรัสวรรณ วันดีแสน

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงจีรนันท์ อินทิราช

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายเดชาชัต เงาไพร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายรัฐพล คุณคำเท็ญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงกชกร ช่างปลูก

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายเจษฎาพร แก้วทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กชายสุดายุ ไชยจักร

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายอัษฎาวุธ บรรลุสันต์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงชลธิชา นารีนุช

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายทีฆายุ สุภะเสถยร

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายเลิงเดช ยุบล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงปนิดา สุขรักษา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงขวัญจิรา คำสอน

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายจักรธร บุญสร้าง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายเจษฎา นาคพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ กลินหอม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๙๘
เด็กชายศิวกร เนาวนิตยื

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายธนากร ศรีสุข

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงฐิตติภรณ์ สังคะรักษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงขวัญใจ ยืนยง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงช่อฟา ศรีชมภู

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายชินกร ปลูกจิตร

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายพีระพัฒน์ สุขเสมอ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายพุฒิพงษ์ เสนสอน

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ คุณารักษ์

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายมาณะชัย สีชมภู

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายไรวิน บุตรธิจักร

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายสหรัส งามสมบัติ

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๒ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายอัศดาวุฒิ โคระพันธ์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงฐาปนี เวียงฆ้อง

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงธนาพร ผ่องแผ้ว

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงปรีณาภา บุตรธิจักร

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงอุษาวดี จันทศรี

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงญารินดา วงค์พุทธา

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายศุภสิน สีลาวงค์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายวิทวัส ปานะวงศ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายกมลทรรศน์ โคตรนู

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายฐิติภัทร์ ผาสม

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายอชิระ มีทองแสน

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายสรวิศ เข็มพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายภูวเมศ บุดดาวงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายจรกฤตย์ เอกนิตย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายนพกร เดชะบุญ

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๒๕
เด็กชายอนุวัฒน์ สารจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงสุกัญญา โสพรมมา

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงพัชรี พยัพวงศ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงอินทิรา บุตรธิจักร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงสิรินภา เครือดี

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์ธรรม

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงจิรัชยา สารจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายบุญยง หาสุข

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงจิรนันท์ เพียรจิต

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กชายจิรภัทร์ จิตรเรขา

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายนนธวัฒน์ งามสมบัติ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายพิทวัส อุปลี

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๓๗
เด็กชายไพรพณา พรมมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กชายภูชนนท์ ทุมจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายวิษณุ ทานะวัน

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายศรราม คันทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายองอาจ อินปา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงกรรณิกา โมระดา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงเกศญา แก้วเกตุ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ งามล้วน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๓ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงเนตรนภา สุขเกิด

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงบุญยาพร บุตตะหงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงทิพย์สุดา ปลูกจิตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงรจนา ต้นโพธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ วันคำ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายจิตรเทพ ปญญะสา

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายสหรัฐ ภูเนตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายนพชัย บุญสร้าง

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายวัชรพงษ์ ปรากฎ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กชายภานุพงษ์ ทุมสะเกษ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายจิรวัฒน์ อยู่คง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายนันทภูมิ สารจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายสิทธิพร พุทธขันธ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โคตรนู
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายไกรสิทธิ

์

แสงชาติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายธวัชรพล ปญญาวิชัย

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงกรรณิกา ยาเคน

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายรุ่งอนันต์ จงรักษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงพรรพัสษา ทุมจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๖๔
เด็กชายวุฒินันท์ จันทะพา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กชายชลันธร สมฤทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายธนกร แสงอ่อน

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายธนวัตร นนท์ขันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๖๘
เด็กชายนัฐพล โคตรนู

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายพัชรพล นาซอน

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายสราวุฒิ มุงคุณ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงจิตรานุช หงส์คำ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงญาโณทัย ทองขาว

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงปราณี จันทรไพรสณฑ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงฟาริดา ผ่านสำแดง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงยุวันดา สีฟา

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงวรัญญา ปญญาวิชัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงสุพิชญา บุตรหงษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายคมกริช สุดาชัย

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายเทพรัตน์ ทองทิพย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๔ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายปติพล พิลาวรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กชายพงษ์สวัสดิ

์

สารจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายทองอินทร์ อุปลี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายอนุวัฒน์ โสมรักษ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ อินทร์สำราญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงพิชญา บุญลือชา

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงจีรภา หอมจำปา

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

ศรีคะเณย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงเกศกนก อุปลี

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงฐิติมา อัครพันธ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงศศิวรรณ ดวงจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงพรประภา ปญญาวิชัย

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงวรรณวิภา ปาวะพรม

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กชายพงษ์เดช บุปผาดา

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงอัจฉรา สุทธิจักร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๙๕
เด็กชายชัยชนะ อาจวิชัย

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายทวีชัย มีวงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายธนพล นามวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายธีรพล บุญสร้าง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๕๙๙
เด็กชายผดุงศักดิ

์

ศุภฤกษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายไพศาล ศรีสุวรรณ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายยุทธพงษ์ ท้วมทวยหาญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายศุภกร สังคะรักษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายศุภกิจ มลีรัตน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายอรุณ ศรีสุวรรณ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงขวัญจิรา คุณสุทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงนราทิพย์ คำสมนึก

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงพรพรรณ ปรางค์ทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงวลิดา มุ่งหมาย

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญยอ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ยุบล

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงอิมธิลา ผิวทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงแอนนี

่

ศรีภูธร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายณัฐพล กฤษณชาญดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายฉัตรมงคล ถีรโคตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๕ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายณัฐกฤต บุตตะหงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายพรประเสริฐ กัลยา

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายวัฒนา ขันติกุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายพีระพัฒน์ หอมจำปา

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายสุรธัช จันทะพา

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายพัชรพล แสงชาติ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายธนกร บุญทำมา

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงดวงลัดดา มีชัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงสโรชา มารัตน์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงณัฎฐณิชา คุณารักษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ โคตรนู

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงวิภา บุญมา

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปจจัยโก

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงเนตรวรัตน์ สิริสิทธิ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงภัสราภรณ์ การดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงชรินรัตน์ พยัพวงศ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงสุชัญญา ทาตะชัย

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ธรรมปตย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายพีรพงค์ บุปผาดา

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายขจรยศ จันทโสม

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายชัยวุฒิ บุตรหงษ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายทัตธน สารจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กชายธีรเมธ จอมสา

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงกิตติยา สว่างวงศ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงกฤษณา สุขรัตน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงเจตนิพิฐ พันนา

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงเทวี กัลยา

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงวทันยา ศรีลาศักดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงสาวิตรี ดีเสมอ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายวชิรวิทย์ หงษ์คำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บือทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงสุกัญญา แสนทวีสุข

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดบูรพา  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายชิราวุฒิ กาสี

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายณัฐพล ศรีภูธร

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายดนุพร ดอกบัว

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๖ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายนนทชัย พากเพียร

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงชนาภา เสนสร

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงปรียานุช บุญสุภาพ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงวรรณวิสา ทิพราช

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงศิริขวัญ ศิลาวงค์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายชัยมงคล นวลวิลัย

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายเอกอนันต์ จันทา

๐๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กชายดนุสรณ์ แสนศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงปภาดา ธรรมปต

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงวรัญญา ผิวทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงสุชิตา ไตรงาม

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงอภิญญา โสพรมมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กชายพรเพชร มูลสาร

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โสมอินทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายธนากร ผาสุข

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๖๕
เด็กชายธนวัฒน์ ผิวทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาขียาง

้

วัดพันธุธรรมาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีสุข

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงอุลัยวรรณ จูมแพง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายจีระศักดิ

์

สุเววงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายณรงค์วิทย์ มลีรัตน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายนพนันท์ ผิวทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กชายพิทวัส พิมโพธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายวสุพล สิทธิวงศ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงชุติมาพร ส่องแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงทิพย์ยาพร จันทรดาลุย

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงนราพร บุตรสาร

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงนำทิพย์ พิมพิโพธิ

์ ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงรุจิรา ผิวทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กชายกฤษณะพงษ์ ไชยชนะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กชายทัตเทพ ช่วยตา

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายธราดร ศักขิณาดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายธีรภัทร อระศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายธีระวิทย์ ธรรมปต

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายปรินธร สังคะรักษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายศิรวิทย์ ปาวะพรหม

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๗ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๖๘๕ เด็กหญิงขวัญธิดาภรณ์
ผาพิมพ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงปยธิดา ศรีชนะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงพัชริดา ธรรมปต

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงพันวษา ถาพร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงสุกัญญา คงดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงสุจิตรา ขันติกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงอรวรรณ ชิณวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงอาภัสรา แจ่มจิตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงพรประภา นินทัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงวิภาวรรณ ศุภพินิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๙๕
นางสาวอระยา หัสถะลา

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๙๖
นายธราดล ไสยวุฒิ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๙๗
นายฐานันดร เวียงฆ้อง

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๙๘
นายนันทวุฒิ เมืองจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๖๙๙
นางสาวดาวฤดี พวงภู่

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๐๐
นางสาวพรรณิภา ใบบ้ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๐๑
นางสาววรรณพร สมหมาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๐๒
นายจิระพงศ์ เขียวใบงาม

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๐๓
นายธำรงค์ ศิริรักษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๐๔
นางสาวจตุพร แสงอ่อน

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๐๕
นางสาวสุนันทา ไตยวงศ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายณัฐภูมิ หนองแคน

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงศรุตา ชนะวงศ์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงจิราพร บุญประสิทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายวรากร เพชรจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงนวรัตน์ สะตะ

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายวัชรินทร์ ทีวงศ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีวะกุล

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายสุขสวัสดิ

์

แสวงหา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กชายจักรภัทร สีคำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ นามจันดา

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กชายวีระภาพ เหมวัน

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงคณิตา วงศ์ษา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงปนัดดา ศรีมาตร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงวิภาวดี บุญประสิทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๘ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

หอยสังข์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายธนาธิป กาละจิตต์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงณัฐธิดา มาลาสาย

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายปริสฎางค์ ผาสม

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายธนัญชัย แก้วสุข

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงศศิพิมพ์ มูลจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงพัชรารัตน์ สุขน่วม

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงชนรดา ปนคำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงจุฑามาศ กาฬจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงพันธิตรา พันธ์สวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม วัดบูรพาหนองสิม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงลดาวัลย์ ผาชา

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงกนกวรรณ เนตรวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงอรุโณทัย ประจวบสุข

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงจุฬารัตน์ กาฬจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายฉัตรฐพงษ์ ถาวรบุญ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กชายทวีสิน ศรีแจ่ม

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายธีรเทพ มุทาพร

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายนนทนธร ตะนุมาศ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายพิเชฐ อินธิบุตร

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กชายพีรภัทร ต่อซอน

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายภีระพัฒน์ ศรีตานันท์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กชายสุระวี เสียงเย็น

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงฐิติพร พลภูงา

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงณัฐริตรา เถาว์ที

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงดวงใจ ฟาครอบ

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ การินทร์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงธัญญศิริ เปรยรัตน์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำเหลียม

่

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ทานุมา

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงวริศรา ภูติยา

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงสุพรรษา กาฬจันทร์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายกิตติพงษ์ สังขะฤกษ์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายจิรเดช หินอ่อน

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายนพปฎล รสเติม

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายนันทภพ เหลือศิริ

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๙ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กชายปรีชา การีวัฒน์

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กชายพิเชษฐ ไชยพันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีโพธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายภานุ รูปใส

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายวีรภัทร ครองบุญ

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายสิรภัทร อาษา

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงกนกพร คำมัน

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงเกล้านภา มาลา

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงชโรชา รุ่งเรืองงามวงศ์

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงธัญพิชชา พลหาญ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงปุญญาณี เชือบัญฑิต

้

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงศิรภัสสร โคตะนนท์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงสุพัตราวดี สุดใจ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงปยะมาศ เมคัล

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายณัฐพล ค้ามีผล

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายพีรวิทย์ มาดาสิทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กชายอภิวิชญ์ ครองบุญ

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงเวทิดา ปลืมจิตร

้

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายธนกร อุคำ

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายนภัทร เพ็ญเนตร

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายศุภวิชญ์ วงแหวน

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายสิทธา สายอุตส่าห์

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายอโณทัย แสนศรี

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กชายอำพล มุกธวัตร์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงกฤตชยา อินไช

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงจิตรานุช นาชัยฤทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ผิวทอง

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงฟารีญา นาคพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กชายพิรพัฒน์ พิมพะสุทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายอาทิกร บุดดาวงค์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงนิชาภา เจือวงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงพัทธนันท์ เทือกทา

๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงอาภัสรา ปะวะกุล

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงอุรัสยา ปรากฏ

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายพีระภาส โกมล

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๐ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงกรรญาณี สมรักษ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงกุสาวดี ปูคะศิลป

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงเบญจพร หาสุข

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงปวีญ์ญา สมาลีย์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงปาริชาติ ดีสี

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงเปรมฤทัย ส่งเสริม

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงเนตรธนา ธนาคุณ

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กชายอภิรักษ์ ภาคพาไชย

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงธนิชญา มณีวงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงกฤติมา นาโสก

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงณัฐรินีย์ เตชะธนัชพลกุล

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงอรอุษา วาปเก

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงภัคจิรา จันทร์พินิจ

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายชิษณุพงษ์ สินชู

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงกลอยใจ ศรีทุมมา

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงพิชญทัฬห์ ธรรมธร

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ประกอบสุข

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงวาสนา ชารีโสม

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ชืนวิญญา

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายชยากร เขือนคำ

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายธีรวัตร อุทรพันธ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงพรรณปพร มีทองแสน

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงวนิตา พิลาดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงศิรดา แก้วสุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กชายสิรดนัย วาป

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายพงศกร เจียมจิตรักษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงภคพร กันยะกาญจน์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กชายปติภัตน์ โมระดา

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กชายสุวรรณภูมิ ไตยวงค์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงวรินทรา เชือโชติ

้

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงนันทิดา สุริยวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงพรลภัส ทองพุ่ม

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายศิวกร อุ่นชิน

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ ขัสนัต

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายชัยณรงค์ ไชยสัจ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๑ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา เสาประธาน

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายพัทธพล พลเยียม

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายพิพิธธน สุวรรณศรี

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงปณณพร สืบศรี

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายวชิรพงษ์ ศิริโสม

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายณัฐพล ทวีบูลย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงอภิสรา คำอ้น

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายอัครวินท์ สมคะเณย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายอิทธิพัทธ์ แก้วดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงสุพรรษา ศิลาลัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายพงศกร ดาขรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงศศิธร ปรางค์ทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงคำ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผ่านเมือง

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายพิชิตชัย บุณน้อย

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายธีรพงษ์ แสงขันธ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายเฉลิมชัย สุวรรณะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงศศิกานต์ บัมเรล

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายปรีชา เหล่าวานิชย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๔๔
เด็กชายวุฒินันท์ ภูมิอ่อน

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กชายธนพัฒน์ ไชยวรรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงณัฐชยา ทรงสังขาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายอานนท์ สร้อยแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กชายธนวัฒน์ สีสุวะ

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงกัลยารัตน์ คำแสน

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายธวัชชัย ลาภบุญเรือง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายณัฐพล ทากุ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงจีทกานต์ ผดุงแพทย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงกมลพรรณ สร้อยแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงชนิกานต์ นิลปะกะ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๕๕
นายณรงค์ คำมัน

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๕๖
นายเด่นชัย สุขรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๕๗
นายเทียนดนัย สังข์ทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๕๘
นายกีรติ ทับแสง

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๕๙
นางสาวดาหวัน ผ่านเมือง

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๒ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๘๖๐
นายวิธญา แสนศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๖๑
นางสาววิจิตราภรณ์ ปาวะพรม

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๖๒
นางสาวรุ่งนะภา พรมจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๖๓
นายพานทอง ทศรักษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๖๔
นางสาวอารียา สุกาวงค์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๖๕
นางสาวนิภาพร บุตรอำคา

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๖๖
นางสาวสิริวัฒน์ สุขกุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๖๗
นางสาวสุภัสชา สีลาวงษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๖๘
นายวรวิทย์ เพ็ชรอำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๖๙
นายเฉลิมศักดิ

์

คีรีตระกูล
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๗๐
นายไพสิฐ มูลไชย

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๗๑
นางสาวจริยา กาลยะบุตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๗๒
นางสาวจันทกานต์ นาคำ

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๗๓
นางสาวอินทิรา ภาวะนิชย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๗๔
นางสาววนิดา สุจรักษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๗๕
นางสาวกินรี รุณรัตน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงณิชาภัทร ศิริพันธ์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงพัชราภา ประชุมชัย

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงสุจิตรา เนตรวงศ์

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ วัดพรหมนิยม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงพรทิภา ไตรภูมิ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงชนภัทรี บุญทวี

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๘๑
นางสาวณภัสสร ทองเฟอง  กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๘๒
นายกฤษฎา จันดาใส

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๘๓
นายสมัย สุขะหา  กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หงษ์คำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๘๕
นางสาวเปมิกา ไชยชิต  กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๘๖
นางพรทิพย์ พันธ์ดวง

๓๑/๐๘/๒๕๒๗

กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๘๗
นางจันทจร หงษ์คำ

๑๒/๐๒/๒๕๒๑

กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๘๘
นางสาวขม มุละสีวะ

๑๖/๐๗/๒๕๒๒

กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๘๙
นางสังวาลย์ ทองใบ

๐๙/๐๘/๒๕๒๑

กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๙๐
นางเสงียม

่

ชืนตา

่

๑๐/๐๓/๒๕๑๓

กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๙๑
นางสาวสุพัฒพร สว่างวงษ์

๐๓/๐๖/๒๕๓๗

กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กชายวีรพงษ์ จันทัย

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๙๓
นางนันตา ทองสะอาด  กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๙๔
นายฉันทิตย์ ศรีจันทร์

๑๘/๐๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๓ / ๑๕๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๘๙๕
นางสาวชนิดาภา เข่งหล้า

๒๙/๐๖/๒๕๒๗

กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๙๖
นางนลิศรา นัยจิตร

๐๘/๐๔/๒๕๒๗

กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๙๗
นางบุศรา คมจิตร

๐๑/๑๐/๒๕๑๐
กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๙๘
นางสาวบุษบา กองศรีมา

๐๗/๐๙/๒๕๒๖

กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๘๙๙
นางสาวปรานอม มาตขาว

๐๖/๐๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๐๐
นางศิริพร มูลสาร

๑๘/๑๑/๒๕๒๙

กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๐๑
นายเมทนี ผลจันทร์

๓๐/๐๑/๒๕๒๖

กศน.อำเภอกุดชุม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงชนัญญา สุทธเศียร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงจิรัฐพร ศรีโชค

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงอัจฉรา จันทมาศ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงเกษณี สุวรรณโอสถ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สมภูมี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงอรจิรา ท้องที

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงขวัญธิดา ศรีนอก

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงนภัสสร ห้องหาญ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงสุนิสา บุญทรัพย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงสุรีรัตน์ โคตะพัฒน์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงโชติกาญจน์ โกตวัตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงปาริชาติ ศรีบุญเรือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กชายทินกร อัตรา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กชายเดชฤทธิ

์

ภูมิเขตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กชายสุวิศิษฏิ

์

ไตรยวงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายก้องภพ พรมรส

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กชายสุทิวัส ธงศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงณัฐพร ทาสมบูรณ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา พรายนำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงจิราภา ลินไธสง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงย่าหยา

ปุณณสร้างเกียรติ ๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กชายกฤตติพงษ์ แก้วกัญญา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงจันทิมา พหลยุทธ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงกฤติกา ช่างไชย

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กชายพีรพล ปทุมวัน

๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กชายวรวัฒน์ ทับแสง

๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงวริสรา โม้ดา

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายกริชเพชร ประทุุมวัน

๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๔ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงมัฐฐาพร แล่นโคตร

๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงศุภานันท์ ศรีวันคำ

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงสุนทรี มาตขาว

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงพัชรี เชือทอง

้

๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ เชือทอง

้

๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กชายณัฐวัชร ตีตรา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายกรวิชญ์ เวชกามา

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงเนาวรัตน์ จินาวัลย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กชายปรเมฆ ธนาคุณ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กชายเจษฎา สีบุตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา ปติสาร

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงศรัณยา บุญทะวัน

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญปก

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายพีระพล ลำพุทธา

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงวิภาวิณี ฤทธิมนตรี

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงกัลยาณี วรรณจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงณัฐชยา ลำพุทธา

๐๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงพรพิมล ทองธิราช

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายก้องฉัตร คูณทอง

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงสรีวรรณ ทองเฟอง

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงชลธิชา แก้วไสย

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงสิรินทิพย์ เนืองาม

้

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ โคตรสมบัติ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กชายอนุวรรตร์ บุญบรรลุ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กชายวีรภัทร ผ่องใส

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายมงคลชัย พลรักษา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ขยันทำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงวริศรา บุญมานุช

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักกะย่า วัดผักกะย่า  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กชายกิตติพิชญ์ ดุลยลา

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายจักรริน อัศดร

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายชุติเทพ พุทเสน

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายเมธี โพธิงาม

์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายเมธัส โพธิงาม

์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายสหภาพ ลอมาเละ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สืบสุวรรณ์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๕ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายศุภธนิศร์ ศรีเมืองใหม่

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงจิดาภา ศรีชนะ

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงประภาพร บรรเทา

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงปราญญาพร สัมฤทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงปรีญาพร สัมฤทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศรีกระจ่าง

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กชายยศกร ทานะเวช

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กชายศักดิมงคล

์

สาสุนันท์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงปนัสยา ชายทวีป

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายตระการณ์ หนูจิตย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายดัสกรณ์ กาลจักร

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายกิตติพัฒน์ มาตขาว

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายเกียรติคุณ พูลเพิม

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายคิมหันต์ สายคำวงษ์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายณัฐพล ชืนตา

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายธนภัทร ชืนตา

่

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายธนาปกรณ์ ชืนตา

่

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายวสุพล หาสุข

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายสหกรณ์ ซุกซอน

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ พันธ์หาญ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงขวัญจิรา ประจะนัง

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงนิรามัย แสวงแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงภัณฑิลา สุวรรณผา

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงศศิวรรณ วงศ์ศรีแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงสุพัตรา จันทร์ทรัพย์

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ใจน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายภาณุเดช ก้อนมณี

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงเกศร เงินงาม

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงสุนิสา ศรีแจ่ม

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายพุฒิพงศ์ เวฬุวนารักษ์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๙๕ เด็กหญิงประวาลปทม์
รามอ้น

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงภัทรนันท์ โพธินะ

์

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงจุติมาพร ศรีชนะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงสุพัตรา สาสุนันต์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงอรอนงค์ ขันทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๖ / ๑๕๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายนิวุฒิ ปรึกไธสง

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงนภาพร จันทมาตย์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงพีรณัฐ คูณสว่าง

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงขนิษฐา อุ่นบุญ

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุดาเดช
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายดนัย อัคบุตร

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายรัชชานนท์ ชืนตา

่

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายวัฒนะพันธ์ จันทะมาตย์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร อ่อนแก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงวรรณิศา สีวะสุทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงศิริยุภา บุราณ

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงอรยา ศักดิศรี

์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงพรทิพภา จันทะมาตย์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงปภัสรา อรรคบุตร

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงปูชิกา เกตแก้วเกลียง

้

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายธนากรณ์ จันดี

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายพวัสส์ สืบยุบคล

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายศิลา วงค์ตาทำ

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงมิญฎาภรณ์ ชืนบาล

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงขวัญจิรา อรรคบุตร

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงนิตยา มุละชิวะ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงภาณิศา พิลาแดง

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายธนธรณ์ จันทร์เหลือง

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายเทพดิศร คุณพิบูล

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายวุฒิชัย ภูเขม่า

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงศศินา ศรีชนะ

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายปรเมศร์ ศรีโย

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายอนุพงษ์ ชืนชม

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายวัชรากรณ์ บุรมาตย์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๒๙ เด็กชายอรรคฆระพัทณ์
บุญภา

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายศุภนัฐ แสงสุวรรณ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงอภิชญา ว่องไว

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงสุพัตรา กล้าหาญ

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายสุธิชาติ สิงห์หานุ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายภัคคินัย ธิมาชัย

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๗ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายธีรวัสส์ เนตรหาร

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายภัทรพล อาจศัตรู

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายอนุพงศ์ พรมโคตร

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายศิวัช บุญภา

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายภาณุพงษ์ พงษาปาน

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายธนกฤต ศักดาฤทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายภูวดล วิกล

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายกตัญู เทียงธรรม

่

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชุมนุม

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงสุภัทร์ทรา สอนผา

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงนวรัตน์ สุขใหม่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงปาลิตา ทองโสม

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงศศิภา ดาวจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงธัญวรัตน์ บุญเจิม

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงจุฬารัตน์ พลเยียม

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ จำปาชืน

่

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงณัฐิดา ศรีชนะ

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงนงรินทร์ เชียงแขก

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายรัชนพ บุญศรี

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงธิภาลัย คำศรี

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ บุตรภักดี

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายจักรภัทร คุณสนอง

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายสราวุธ ศรีษะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายสรวิชญ์ เมฆมี

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายชญานนท์ หอมทรัพย์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายบรรณสรณ์ ฝอยเงิน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายจตุรพร พรมภาค

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายอรรถพงศ์ แก้วสงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายธนพงษ์ แสงสุวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ทองเต็ม

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายวีระชัย เวฬุวนารักษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายธีรภัทร อินทนิล

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายไอทิพ พันเพ็ชร

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายสิทธา แหวนนิน

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายเนติพงษ์ โพธ์ทา

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๘ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงศิมณฑา พรมสอน

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายนภัส จันทคาม

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายนวิน วรรณวงษ์

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงสาธิมา กองทอง

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

เศรษฐสิทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายเดชดำรงค์ กล้าหาญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายอัคเรศ วันศุกร์

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายเศรษฐวุฒิ สาโยธา

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายชินวัตร บุญศรี

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายอนุวัฒน์ บุญปก

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายธีรพัฒน์ มีไชย

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายธนภัทร พยุงวงษ์

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ มะโนจักร

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงนุตประวิณ์ พร้อมโกสุม

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงอภิชญา เชือหนองขุ่น

้

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงกุลกัญญา พรานพรม

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงลาพิน คำแสน

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงสุภาพร คำก้อน

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายศุภพล อินทนาม

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายภัสกร พรมโยธา

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายบุษกล อาศัย

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงมนสิชา ดีจันทร์เหนือ

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายกรรชัย จันทร์เหลือง

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงพงศธร คำดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงวาสนา เบาะดา

๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายศิรินนท์ ศรีชนะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายอชิชา หมืนทอง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงอารยา หันตุรินทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายเกรียงไกร ปาละวงษ์

๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงเพชรี ศรีชมภู

๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายทรัพย์ทวี อุตรมาตย์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายธีรภัทร วันชา

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายนาวิน แสงกล้า

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายพงศกร เจียระแม

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายเศรษฐโชติ วงษ์ศรีแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๙ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายอภินันท์ ศรีตระการ

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สว่างวงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงรัตนาพร ดีเสมอ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงสิริมา โสสุด

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงโสภิดา โสสุด

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงศิริยา แสงพล

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงสุชานาถ หมันคูณ

่

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กชายแทนคุณ พันธ์เลิศ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายพิชัยชาญ สีหามาตย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงกุลลธิดา โยนกลอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายธนกร สามารถ

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำเลา วัดคำเลา  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กหญิงภัทรศยา ไชยคำ

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเลา วัดคำเลา  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กชายจิรายุทธ พลมัน

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเลา วัดคำเลา  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กชายใจแอนค์ แก้วมหาดไทย

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายศิวัช แสงพล

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงณัฐวดี ทองศรี

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงธีราพร จำปาขาว

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงวิยะดาภา บูรณกิตติ

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงศุภาวรรณ แสนน้อย

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กหญิงศศิวิมล บุญศรี

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรมชาติ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กชายกมล การินทร์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายกฤษดาพร บุญศรี

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายกัณตพัฒน์ บุญศรี

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายคุณากร ประสมศรี

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายชยาณันท์ สร้อยจิต

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายธนากร กาญจน์สุวรรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายนฤนาจ พาชัยสงค์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายประวิทย์ พันเพ็ชร

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายศิวกร อยู่ชุมกร

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายศุภกร ใจดี

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พรมมาจุ้ย
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กชายอภิวัฒน์ แสงพล

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงกนกพร บุญศรี

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีธาตุ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๐ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา กองทอง

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงพัชรพร กองชนะ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงภูษิตา แก้วกันยา

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กหญิงวิจิตรา บุญศรี

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงศศิกานต์ ประจันตะเสน

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงอภิฤดี พันเพ็ชร

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงอารียา ประทุมชัย

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๔๗ เด็กหญิงอัญญาลักษณ์
กิงมะทา

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กหญิงอัยริษา นารีรักษ์

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายอัครวิชญ์ สมท่า

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายสุทาทิตย์ ทานะเวช

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กชายธนันธร มัชบาล

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงสายธาร เรืองศรี

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงชลธิชา รินอำภา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงกนกพร อินฉา

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดนาทม  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กชายธีรเทพ คอยตาม

๒๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กชายอภิชัย เด่นดวง

๒๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายอนุพงศ์ สมภักดี

๑๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงชนัญธิดา มีศรี

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงนภาพร ศรีจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงเกศสุดา ทองเฟอง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงศุภธิดา สุขบัติ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงดวงฤดี แก้วสิมมา

๒๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงลักขณาวดี มาโยธา

๑๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงอรกมล สุระขันธ์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กชายรพีภัทร หิตะยะโส

๐๗/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายอดิเทพ ดัชถุยาวัตร

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กชายอัษฎาวุธ พันเพ็ชร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กชายจตุรงค์ ศรีจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กชายวัฒธนา ขันอาษา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายดัสษกร กล้าหาญ

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดม่วงใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กชายปญญวัฒน์ ก๋าใจ

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วง วัดม่วงใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงณัฎฐาวรนุช จันดี

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดม่วงใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ดำแสง

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วง วัดม่วงใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายโชคมังกร ดวงแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วง วัดม่วงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๑ / ๑๕๘
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ยส ๔๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กชายภัทรดนัย เบ้าคำ

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายจารุวัฒน์ คอยตาม

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายรภีพงษ์ ยะสีดา

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ จันคีลี

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงสิริกาญจน์ พิมพ์บูลย์

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงสุพัฒตา อิมบุญสุ

่

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ใจเขียว

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงณัชชา เนตรฉำ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงกมลวรรณ พันธ์ศรี

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ ชิงชัย

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กชายชินวุฒิ ปานพิมพ์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กชายณัฐพงศ์ คุณยะโคตร

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กชายณัฐพร เกษมสุข

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กชายภัทราวุธ แสงสว่าง

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กชายอธิวัฒน์ คำแสน

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีอำนาจ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๙๑ เด็กหญิงขวัญอรัญญา
เวฬุวนารักษ์

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงนภสร พรมคาย

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงวริยาพร เวฬุวนารักษ์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงอังคณา สันทรีย์

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายสิรภพ ลามะเริง

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายนวพงษ์ โพธิงาม

์

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กชายภูพิรัฐ แซ่โค้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กชายเอกลักษณ์ รักสุทธี

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายอนุวัฒน์ เวนุอาธร

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายธนเดช เข็มเพชร

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายดนุกร นาคศรี

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายพีรพัฒน์ วงษ์ศรีแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายนิธิวุฒิ วิบูลกูล

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายศรุต ไชยนิตย์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายเตวิชญ์ ศรีมันตะ

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงกนกพิชญ์ ศรีวสุทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงปยธิดา แก้วไสย์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายพิริยะ ศรีวสุทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๒ / ๑๕๘
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ยส ๔๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายเตชิต สุริโย

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายกีรติ สงตลาด

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงอนุธิดา สุวรรณประทีป

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กชายกฤติพงษ์ ล้วนศรี

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงณัฐสุมน ศรีมันตะ

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีวะรมย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายโสภณวิชญ์ ขุนทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กหญิงภัทราพร ทองอ่อน

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงธีราพร แสนสิง

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๑๙ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
กลมเกลียว

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงปยะธิดา สระทองดี

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงรินลดา ศิริดล

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กชายเศรษฐศักดิ

์

มาตขาว
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กชายนวพล สอนศิลป

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงพัชรา ศรีวันคำ

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงจันทรวิมล วงษ์ศรีแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กชายธนากร บุญทวัน

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กชายชุติเดช เชือตาพระ

้

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ไลไธสง

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๒๙
เด็กหญิงมนัสพร ชูรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงสุธิดา ชืนตา

่

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงชัญญานุช ชูไทย

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงบุษกร วงค์คำ

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กหญิงมาริสา โสสุด

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงศศิกานต์ มาตขาว

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กชายเรียงศักดิ

์

มาตขาว
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายปรมินทร์ อินทร์ชำนาญ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๓๗
เด็กชายธีรเมธ อำเทศ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงวรรณวิสา บุญคำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงพัชรพร คำศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงอัมราพร ไชยปญญา

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๔๑
เด็กชายธนนันท์ ชูรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กชายธันวา แก้วกันยา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กชายอาจหาญ โสสุด

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงศศิพร มูละสีวะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๓ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กชายไพรวัลย์ มูลสาร

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาซึม วัดนาซึม  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กชายจิรภัทร ตาลน้อย

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กชายธาดากร มุละสิวะ

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๔๘
เด็กชายภูริภัทร สาระคิด

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๔๙
เด็กหญิงสุทธิดา ปุณขัน

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงสุพรรษา ธิตะนนท์

๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงวรัญญา มาตขาว

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๕๒
เด็กชายวิริยะ แก้วไสย

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๕๓
เด็กชายสิทธิกรณ์ รักชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กชายเกริกชัย อินทร์โต

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายจิรายุทธ สุทธิภักดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๕๖
เด็กชายณัฐพงษ์ เปนเครือ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๕๗
เด็กชายทินภัทร โพธิศรี

์

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายธนากรณ์ ทองน้อย

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงนิติภูมิ อุ่นตา

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายอภิญญา กล้าหาญ

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กชายชิดชนก โพธิคาร

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงนวนัน บัวดี

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงนันทนา เวฬุวณารักษ์

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๖๔
เด็กหญิงนันทนิต ทองน้อย

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงปาณิสรา บัวเวียง

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีส่ง

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงพุทธรักษ์ ไวพจน์

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงภรณ์ประภา ปญญาวงค์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ เสนาพรม

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ เขียวบู่

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงรัชนีกร ขันเงิน

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงศศินา สารบาล

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงสุขธัญญา นวพัฒน์ธานี

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงอนัญญา สาระบาล

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงอารียา สุทธิภักดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๗๖ เด็กหญิงจินต์จุฑากานฏ์
จุนโนนยาง

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงวรัทยา คุณุ

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กชายคฑาวุธ โพธิศรี

์

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายวฐา อยู่เย็น

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๔ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงศศินิภา ปนะถา

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงนริศรา เนียมอ่อน

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายสุทิชอบ แสนสุข

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงนิศาชล มาตขาว

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กชายพงศกร แสนคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กชายสุพานทอง ขันเงิน

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กชายภควัต นักร้อง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๘๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีวงษ์ราช

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงณิชา ศรีวะสุทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กชายกิตติชัย รูปพรรณ

๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงสุพิชฌา สุตวัฒน์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๙๑
เด็กหญิงสุมิตรา ฮะบุญมี

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงศิริประภา ตะนุเรือง

๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงนฤกานต์ ชาวกระมุด

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กชายอัศรินทร์ ไชยจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๙๕
เด็กชายธนภัทร บุพศิริ

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๙๖
เด็กชายธนภัทร พรหมโครตร

๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กชายบุญทรง ตัวงาม

๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายอิทธิเชษฐ์ เพ็งจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงธิดาวรรณ ไชยจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงจันทกานต์ ทองใบ

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงอนิตา เวฬุวนารักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงสิริยากร สุดตายะโส

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายอดิศร คุณุ

๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงพิมภิการ์ ไชยรักษ์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไชยรักษ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เอียงกันหา

้

๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายทักษ์ดนัย เวฬุวนารักษ์

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายพงศธร จันทร์เหลือง

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายศุภนัฐ นาราช

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ โทนุศิษย์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๑๑
เด็กชายวีรภัทร สุนทรา

๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กชายวีรชัย ทองใบ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กชายพัชรพล โนนวงษา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กชายอัศวิน ทำเลดี

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๕ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๓๑๕
เด็กชายพีรพัฒน์ สีลำไพ

๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กชายจิรายุทธ บุญเรืองนาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายธนกฤติ แก้วใส

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๑๘
เด็กชายณัฐพล ศรีจันงาม

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กชายธนโชติ พึงตน

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายนพพล บุตรใส

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กชายสุธินัน ธนารักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๒๒
เด็กชายสุภัทรชัย เส้นเศษ

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงกนกวรรณ สัตย์ซือ

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงจารุวรรณ มนต์เจริญ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงทิพามณี มีนำพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ เสน่ห์พูด

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงวิลาศิณี เวฬุวนารักษ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กชายอภิราช รุ่งเรือง

๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กชายธนาธิป อุดหนุน

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงวีรภัทรา กาฬษร

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงปณิตา มุละศิวะ

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กชายสุภฬุฒน์ รสปุง

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กชายกฤษณวงศ์ ศรีวะสุทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กชายภูมิภัทร กองศรีมา

๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงนิตยาภรณ์ โคตสมบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กชายสรวิล มีไชย

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงกนกวรรณ คำกอง

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๓๘
เด็กหญิงสิริยากร ฤทธิภักดี

์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๓๙
เด็กหญิงพรพรรณ ชายทวีป

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงวีร์สุดา คำเลิศ

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โพธิจักร

์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดสว่างอารมณ์  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงพรฤรดี ศรีมันตะ

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดสว่างอารมณ์  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กชายมงคล สุดสงสาร

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดสว่างอารมณ์  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายไกรวุฒิ คำแสง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดสว่างอารมณ์  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายดำรง มูลสาร

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดสว่างอารมณ์  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กชายวุฒิชัย เมฆมล

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว วัดโสกนำขาว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายสุรชัย จันทร์ใด

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว วัดโสกนำขาว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายฐิติพงษ์ นามแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว วัดโสกนำขาว  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงมาลิสา แก้วลาชา

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกนำขาว วัดโสกนำขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๖ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงปรียาดา มูลอาจ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงปภาภรณ์ ศรีชนะ

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงพิมลดา นวนไหม

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงสิรินดา กาบบัวไข

๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กชายธนกร อกอุ่น

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงอมราภร สุดสว่าท

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายสิทธิโชค สุโทวา

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กชายวรพล เกตุมณี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กชายสิทธิโชค สามารถ

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กชายธเนศวร กุลฉวะ

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายไชยวัฒน์ ทองบ่อ

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายกนกพล โสภา

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายอภิวิชญ์ โครตทุมมา

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงสุมิตรา เง่าสุข

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงสุชานาถ จันคำเรือง

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กชายพชรพล บุญญรักษ์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กชายชัยณรงค์ อาจศรี

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กชายปฏิภาณ ไชยจันทร์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กหญิงวนิดา แสงกล้า

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงปณิดา นักบุญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายชาญชัย ไชยศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงสุธาสินี คงน้อย

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายคุณานนท์ มันจิตร

่

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กชายฐิติโชติ บุญสุข

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายพงศกร อยู่เย็น

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กหญิงกุลณัฐ ยนพันธ์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญยืน

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๗๗
เด็กหญิงสุภัสสร ลุล่วง

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๗๘
นางทิพวัลย์ สีสด

๒/๑๑/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กชายวีรชา เนินทราย

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายศรชัย เยาวบุตร

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กชายคิมหันต์ จูมทอง

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๘๒
เด็กชายฤทธิเดช เขียวขำ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กชายภูวดล บุญทศ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงวาสนา สุนทรวรรณ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๗ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๓๘๕
เด็กหญิงณัฐชยา ตำเตีย

้

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๘๖
เด็กหญิงศิริธาร รุ่งเรือง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กหญิงปรีณาพรรณ ขันสัมฤทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๘๘
เด็กหญิงปยรัตน์ มุ่งหมาย

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กหญิงเบญจพร สัตนันท์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายศักรินทร์ โยธี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายศุกลภัทร สำราญสุข

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๙๒
เด็กชายกวินภพ สีลาพัฒน์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กชายกิตติเจริญ อยู่เย็น

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายอรรถพล ทัพวงค์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงเกษร บุหนองขุน

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงจิตติมา บริวงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงจีรนันท์ อินอ่อน

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงทิพนาถ มนตรีชัย

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงวริศรา เวฬุตัง

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงสุพิชญา ส่วนบุญ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงสุรารักษ์ จันทร์ไทย

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงสาลินี กัลปนาท

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๔๐๓ เด็กชายณัฐญาธิปศักดิ

์

พนมเสริฐ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายธราธร อรอินทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายธีรภาพ จันเหลือง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายยุทธพิชัย แสงส่อง

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายวายุ วรพันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายสุรเดช แซ่หว่อง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายอรรถนนท์ จันเหลือง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงกรกมล เสน่หา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงณัฐวดี กกแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงนภาวีร์ แสงส่อง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงแพรไหม ขะลีลัมย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงสุนิตา จันใด

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงอรปรียา โจระสา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๑๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยงาม

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายธีระพงษ์ พุทธรักษา

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายนรินทร์ จำปาหอม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายประพนธ์ ความเพียร

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๘ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายพงศ์เกียรติ มิงขวัญ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๒๑
เด็กชายพัชรพล เข็มเพชร

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายอินนาวา เข็มเพชร

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงจีระนันท์ จันทร์อ่อน

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๒๔
เด็กหญิงชนาภา ปองกัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๒๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร บุตรเขียว

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงณัฐธิดา อัปกาญจน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๒๗
เด็กหญิงอชิรญา อุตอามาตย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กชายมานพ เขียวขำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงปริชาติ ศรีฐาน

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงปยะธิดา รักษาพันธ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดเชียงเครือ  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๓๑
เด็กชายเพชรนริน กระแสสืบ

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนิคม วัดเชียงเครือ  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กชายอติเทพ มิงขวัญ

่

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนิคม วัดเชียงเครือ  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงจิราพร เนินทราย

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนิคม วัดเชียงเครือ  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงปทมาพร สังขวนิช

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนิคม วัดเชียงเครือ  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงจันญารัตน์ พรมโสดา

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนิคม วัดเชียงเครือ  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กชายเจษฎากร แสงส่อง

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคม วัดเชียงเครือ  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงเจนสุดา วัฒนวงค์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคม วัดเชียงเครือ  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กชายจักกฤษ หินสูงเนิน

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กชายณัฐพงษ์ วอทอง

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายนันทวัฒน์ ละครลำ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กชายนำเพชร ปองโล่ห์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กชายประหยัด มูลสาร

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กชายวีรวุฒิ วรศิลป

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กชายศรัณยู สาลี

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กชายสมพร ธงชัย

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงกัลยกร ศรีจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา ธงไชย

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงพรพิมล สมสาย

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงพัดชลี ไชยบัน

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงพิชญวดี ปองโล่ห์

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงสุนิสา ศรีจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กชายเพ็ญเพชร ราชอาษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กชายสุมล โพธิงอก

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงวรนุช ผาริวงศ์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๙ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงสิริวิมล ไพสี

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายชัยวัฒน์ สายลวดคำ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กชายโชคชัย พรมสวัสดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๔๕๘
เด็กชายสกุลเพชร ทีอุทิศ

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ไชยศรี

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงอรฤดี กิงคำ

่

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กชายนพรุจ สิงห์คำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กชายศรเดช บุญพะยอม

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงพิมพิชา หอมหวล

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กชายภูวดล อินทร์โสม

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กชายจิรภาส บุญทศ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๔๖๖
เด็กชายชนะพงศ์ เผือกผล

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กชายธนวัฒน์ สายลวดคำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ยส ๔๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงโศจิรัตน์ ดวงไชย

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงจิดาภา โสภาวัล

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายฐิติโชค มิงขวัญ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กชายพศุตม์ คดเกียว

้

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กชายนนท์ปวิธ จันใด

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กชายณัฐศรุต เศษฐานันต์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กชายธีรเทพ วรพันธ์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กชายอนุกูล ปนทะวงค์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กชายสมยศ โกสินทร

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กชายปฐมพร เนินทราย

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กชายสัจจพร แปลงดี

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กชายชัชชัย ใช้ประทุม

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายเกริกพล จันใด

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายถิรวัฒน์ ปองกัน

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กชายญาณกวี จันใด

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงอทิตยา ยศบุญ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงบัณฑิตา จันใด

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงสวรส จันใด

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๘๖
เด็กหญิงนวรัตน์ แสนพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๘๗
เด็กหญิงจิรดา สู้สงคราม

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงจันต์จุฑา จันเหลือง

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงปริยาภัทร พันธ์เลิศ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๐ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงธันยมัย จันทร์กลาง

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงธัญพิมล สิงครุฑ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงนภัสกร เสาะแสวง

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กชายจักริน ปรีชาวิทย์

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ แสงส่อง

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กชายชนินท์ พราวศรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายชัยวัฒน์ จันทะสอน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กชายพัชรดนัย ปองกัน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กชายอัสนี ประชุมชัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กชายอนุกูล จันใด

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายนิติกร นามแสง

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายธนากร พ้นเหตุ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายพัชร จันเหลือง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนสุด

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายสิรภัทธ ภารสำราญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงจินดาภรณ์ ปองกัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงจิรธิดา หอมหวล

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงสิริวิมล ละครลำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงนิภาพร จันใด

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงขนิษฐา พันทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงสุธิดา สิงห์ครุฑ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยงาม

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงทิพานันท์ หอมหวล

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงปาลิตา จันใด

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงชณิกานต์ ประจงจิตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงอิศราภรณ์ เนินทราย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงโชติกา ปองกัน

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายปาราเมศ จันเหลือง

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กชายสุทธวีร์ สระทองคำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กชายสุริยา สู้สงคราม

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายปราโมทย์ แสงส่อง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ จันเหลือง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กชายสิทธิชัย บุดดาจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายจีรพัฒน์ ไชยงาม

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายกิตติพงษ์ ปองกัน

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๑ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กชายอรรถพล ไชยเสนา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายฤทธิเดช เข็มเพชร

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายณัฐพงศ์ บุญทศ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายธนภัทร จันทร์ประจำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายกรกต จันใด

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายวิษณุพร สานนท์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กชายภาคิน ทองหนุน

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กชายชาญชัย ใช้ประทุม

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิศรี

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กชายธีรภัทร คงดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย วงศ์ยะมาตย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงบงกชมาศ จันเหลือง

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงรัตติยา จันใด

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงจิรพิญญา มิงขวัญ

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงละอองดาว จันใด

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ไชยสิทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงทัศนีย์ สีสิงห์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงฉัตรทริกา ปองกัน

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยงาม

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กหญิงชนาภา ไชยงาม

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงวริษฐา ปรีชาวิทย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงภัณฑิรา เสาะแสวง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงแก้วตาพร จันใด

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงพิณทิพย์ สมอินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กชายสืบศักดิ

์

ไชยงาม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงสุดารัต สุขพุ่ม

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายรุ่งสุริยา ธนูชัย

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กชายวิฑูรย์ สืบเพ็ง

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กชายสันติศักดิ

์

สรรพทรัพย์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงเทพนารี เต้าทอง

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงคณาธิป ศอกกำปง

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงเพียงขวัญ เข็มพันธ์

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กชายชินวัฒน์ เรืองอำ

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงปณิตา ไพโรจน์ธนาพงศ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงวรนุช เข็มพันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๒ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงมุทิตา ขวัญเมือง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กชายกิติชัย นักบุญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กชายบริพัฒน์ ช่อแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายอนุชิตร คำแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ ปะวะภูชะกัง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงฐิฏิญา สาระทัย

๐๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กหญิงอุราวรรณ ขันเงิน

๑๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๖๗
นางสาวดวงใจ ทองลา

๐๓/๐๕/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายตะวัน อัมภรัตน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายจาตุรงค์ บุญดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายจิรยุทธ ผาผง

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๔๖๐/๓๕๗๑
นายทวี โกสุม

๐๖/๐๓/๒๕๑๑

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๕๗๒
นายชลสิทธิ

์

ส่วนบุญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๕๗๓
นางสาวพรวิลัย สมจิต

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๕๗๔
นายเอกราช ส่วนบุญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๕๗๕
นางจิราภรณ์ น้อยเสนา

๑๑/๐๗/๒๕๐๖

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๕๗๖
นายประสิทธิชัย

์

ทองปนท์
๑๔/๐๑/๒๕๓๐

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงนันทกานต์ นาคแท้

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พูลสวัสดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงณัฐชยา ธนูศิลป

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายพีรพล วรรณพัฒน์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๕๘๑
นายอาทิตชัย กันภัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๕๘๒
นางสาววรพรรณ อารีสนัน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๕๘๓
นางสาวณัฐติยา ยิงสันเทียะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๕๘๔
นายสุชินรัตน์ พนาสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กชายอภิวิชญ์ สนใจ

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงกรรณิกา ประชามิง

่

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงธิติกานต์ คำใจ

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงยุพาพักตร์ วังมา

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กชายเจษฎาพร บุญศรี

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เมืองโคตร

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๙๑
เด็กชายภิญโญ ว่องไว

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๙๒
นางสาวอรวรรณ ทองดี

๒๗/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กชายคุณากร บรรจง

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กชายณัฐดนัย วงษ์จันทร์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดดงสวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๓ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กชายพชร ลาดี

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กชายธนพล มาอ่อน

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กชายณัฐพล เอมพิน

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสวาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๙๘
เด็กชายธนภัทร บุญทศ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสวาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงสุวีรา พิมพะกัน

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสวาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาคำ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายเจษฎา แว่นแคว้น

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายนรวีร์ พรมปอง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โพพิลา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายนฐวัฒน์ พอกพูล

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงเมธาวรินทร์ สุขสวัสดิวงษ์

์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงสตรีรัตน์ เย็นเจริญ

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงญาณิศา แสนสมบัติ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงสุชาดา รายทองคำ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงนัฐณิชา นาคำ

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงนริศรา จำปา

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กหญิงเพชรลดา อรศรี

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กหญิงชรัณรัตน์ คำปวง

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กหญิงคณิศร ครุฑสาย

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๑๔
เด็กหญิงพรชนก สมใจ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๑๕
เด็กชายอดิสรณ์ เขียวสุดตา

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงธิติยา กิติวงศ์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กชายกฤตนัย บุญทศ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๑๘
เด็กชายศุภวิชณ์ นางาม

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ หงษา

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญสำเร็จ

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงปญญาพร อาษาจิต

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๒๒
เด็กชายวิศิษฎ์ โพธิภักดี

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงศศินิภา เด่นดวง

๑๖/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๒๔
เด็กชายรัฐพงศ์ ทาสี

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายวีรภัทร ส่งศรี

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๒๖
เด็กหญิงจิรัฐติกาล สารกล้า

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๒๗
เด็กหญิงญาณสิริน ส่วนบุญ

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๒๘
เด็กหญิงณภัทร นามคง

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กหญิงพิมพ์ผกา บุตรมาลา

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๔ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงสิริยาพร ทับแสง

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๓๑
เด็กหญิงไปรยา ดอกไม้

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงศิริยากร ปรางทอง

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๓๓
เด็กหญิงรชยา บัวเมือง

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายวชิรพงษ์ โชติเนตร

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๓๕
เด็กหญิงขวัญดารา เฉิดเจือ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงอินทิรา กาหาวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๓๗
เด็กชายจิรายุ เย็นวัฒนา

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๓๘
เด็กชายคีย์เบส สิงห์ทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กชายกิตติพงษ์ สีหาจักร

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายเรืองฤทธิ

์

เรืองริวงศ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๔๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โพธิศรี

์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๔๒
เด็กชายภูมิภัทร แหวนแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๔๓
เด็กชายสิทธิกร สุดแสน

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

โสดา
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๔๕
เด็กชายจิราวัฒน์ ต้นสาย

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๔๖
เด็กหญิงกัลยา เทียมทัน

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๔๗
เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีสวรรค์

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงณัชติยาภรณ์

วิชิตพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๔๙
เด็กหญิงพิมพ์พิศา บำรุงราษฎร

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงสุวัจนี จูมพิลา

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ จันโอ

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กชายภานุเดช ลีลา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงจิรัชยา นามขำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๕๔
เด็กหญิงนุชนาฏ บุญลพ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๕๕
เด็กหญิงปรียานุช เนือทอง

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ทอดชัยภูมิ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงวรรณหงษ์ แสงกล้า

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๕๘
เด็กหญิงศรารัตน์ คำแท่ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๕๙
เด็กหญิงสุภาลักษณ์ ลาวลาย

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ คณานิตย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๖๑
เด็กชายกวินทรา ไขสาร

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๖๒
เด็กชายจึระวัตร แทนกุดเรือ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๖๓
เด็กชายชาติภูมิ ลีลา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กชายวิทยา พาหา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๕ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๖๖๕
เด็กชายสมรักษ์ แก้วคำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๖๖
เด็กชายอภินันท์ อยู่สนิท

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงณัฐสุดา อะทาโส

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงปานกนก ประสานพันธ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๖๙
เด็กหญิงภัทรสุดา มณีวรรณ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงลัลนา ปญญา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ วรพันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงสุภาวดี สิงห์พูล

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๗๓
เด็กหญิงอัญชลี ศรีมะลัย

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงอาทิตา บุญอาจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กชายกีรติ จำปางาม

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๗๖
เด็กชายคงศักดิ

์

ประจวบสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๗๗
เด็กชายบุญบารมี พาหา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงกาญจนรัตน์ สุดใจ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงชลธิชา เกษหอม

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงชลธิชา ศิริบุตร

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ด้วงเบ้า

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงธีรกานต์ จันทร์วงษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงณัฏฐพร ศรีหาอาจ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๘๔
เด็กหญิงนาราภัทร สมศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงปาณิศา ปองแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงพัชริดา ทิมา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงพิชาวดี บุญภา

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๘๘
เด็กหญิงเพชราภรณ์ เจริญสุข

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กหญิงแพรวา ลีทหาร

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงละมุล เห็มทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงวราภรณ์ ตุปนนา

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงวริสรา ลุผล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงศศิตา ตูมทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กหญิงสริตา ผิวขาว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงสุทธิดา ศรีสอน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๙๖
เด็กหญิงอริชา ปญญาใส

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงอริสา วงษ์ใหญ่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กชายคณิศร อุดมเดช

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กชายจารุวัฒน์ รักศิลป

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๖ / ๑๕๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายชัยอนันต์ พลอยทับทิม

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายณัฐชนนท์ คำแก่น

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายทินภัทร บุญอยู่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายธนกร เจริญไธสง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายนฤเบศ บุญลา

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายนวิน ไชยเอิก

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายปุณชัย ไชยสีดา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

จันเทศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายสิทธินนท์ ฤทธิศรี

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายสิทธิพล จันทะขำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายสุธี บุญลา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงกวิสรา วงษ์สง่า

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กชายจิรพัฒน์ สะหุนัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กหญิงซาร่า วีเวอร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงณัฐริณีย์ วงค์สมศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๑๕
เด็กหญิงนิธิพร ถนอมเมฆ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงพิมพ์พร ทอดชัยภูมิ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงยุวดี ใสกุล

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงเยาว์วภา ลีลา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๑๙
เด็กหญิงโสภา คำคูณ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงอรทัย ดวงมาลา

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กหญิงเบญญาภา เนือทอง

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กหญิงกรธิตา อินทพล

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๒๓
เด็กชายชิษณุพงษ์ ภิรมย์ใส

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๒๔
เด็กชายธีรภัทร บรรจงทรัพย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กชายพิเชษฐ์ เวชกามา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กชายอนุชิต ลุนผง

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๒๗
เด็กชายธรรมจักร สมภารเพียง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๒๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ มูลสิงห์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๒๙
เด็กหญิงจุฑาวัฒน์ เสียงอ่อน

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายภาคินทร์ ผลาจันทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๓๑
เด็กชายยศพร อินทร์พิมพ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๓๒
เด็กหญิงนิตยา อรัญทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กชายแดนนี

่

วีเวอร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กชายนพรุจ อินทรพิมพ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๗ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๗๓๕
นายกฤตนัย โชคชยานันท์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๓๖
นางสาวรุ่งทิวา หงษาคำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๓๗
นางสาวชรียา ทองสุทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๓๘
นางสาวณัฐธิดา หล้าแหล่ง

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๓๙
นางสาวนิตยาภรณ์ ส่องสี

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๔๐
นางสาวพุทธชาติ บุญลพ

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๔๑
นายนพกรณ์ ทองอ้ม

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๔๒
นายนาวิน บุญคาร

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๔๓
นายศักดิครินทร์

์

ถินบุญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๔๔
นางสาวชนารัตน์ โกกะพันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๔๕
นางสาวธนาภา ทองภู

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๔๖
นางสาวเสาวลักษณ์ พลอยทับทิม

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๔๗
นางสาววรรวิภา อินทรเทวา

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๔๘
นางสาวพรสุดา มานพ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๔๙
นางสาวกษมา ทองสุทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๕๐
นางสาววิยะดา จันทะมาศ

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กชายนทวุฒิ บัวระบัตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดไชยมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กชายฐิติพงษ์ พันธ์สุรีย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดไชยมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กชายรัฐภูมิ ลาวลาย

๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดไชยมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงมาริษา พูลเมือง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดไชยมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงสุทธิดา ชินศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดไชยมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงอาคิรา อุดมดีพลังชัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดไชยมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงสิริกาญดา อ้นจันหอม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดไชยมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กหญิงกีรติกา แก้วเกิด

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดไชยมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงสุพัตรา สาริพันธ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดไชยมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงกชกร เชือมัง

้ ่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดไชยมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กชายธีรกานต์ เกษหอม

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดไชยมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๖๒
เด็กชายธนพล เหว่าโต

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดไชยมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงชนาพร ศิริบูรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

วัดไชยมงคล  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีหนาถ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กชายธาราทิพ ไกรแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กชายภูเพชร มีศิลป

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กชายปยะวัฒน์ ดวงเนตร

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กชายธีรวัฒน์ บัวลาด

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงวิจิตรา เสียงอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๘ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงธิชาดา พลเมืองศรี

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กหญิงลลิตา ยอดแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงกันตาภา ย้อมจันแดง

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๗๓
เด็กหญิงศุภรัตน์ ย่อมจันแดง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงปุญญาพร อินทร์สาร

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงสุพิชฌา อินทร์สาร

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงเขมิกา มีศิลป

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๗๗
เด็กหญิงพรพิมล เพชรนำ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กชายเทพพิทักษ์ พิรุณพันธ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กชายศิริวัฒน์ สิงคร

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงประภัสสร ชนะกิจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๘๑
เด็กหญิงใหมแก้ว รักษ์ศิลป

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๘๒
เด็กหญิงเมทนา ดาแสง

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กหญิงยุพาพิน ศรีชนะ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กชายอดิศร คำคูณ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๘๕
เด็กชายสุภัทร แสงสว่าง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๘๖
เด็กชายปญญา ผาสุข

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กชายเมธี เพชรนำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายธนากร อ่อนวรรณา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๘๙
เด็กชายอัษฏาวุฒิ อนุกุล

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงธัญจิรา เอสันเทียะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๙๑
เด็กหญิงพลอยรินทร์ อันธิชัย

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กหญิงศิริวรรณ สิงคร

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงพิชชาภา บาลี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๙๔
เด็กชายอนุพา รักศิลป

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๙๕
เด็กหญิงทัศนีย์ โอชารส

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กหญิงพัชรพร ทองประเสริฐ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะหรี

่

วัดดงมะหรี

่

 

ยส ๔๔๖๐/๓๗๙๗
เด็กหญิงณัฐนิชา แสงกล้า

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๙๘
เด็กหญิงนันท์ธิฌา หอมขุนทด

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงนิชานันท์ เสียวทอง

้

๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงไพลิน ฤทธิวาป

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงวรัญญา โง้นแดง

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงวริลา โตไกรลักษณ์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายจตุรพิธพร แสงกล้า

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายชนะชัย การนอก

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๙ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายเทิดพงษ์ บุญธง

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายบุญศักดิ

์

ใจเด็จ
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายอรรถพร ลีลา

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายชัยมงคล ดาวศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายธนกฤต แสนสิงห์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายธนภูมิ ใจเด็จ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กชายธีรดนย์ ใจเด็จ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๑๒
เด็กชายประดิพัทร์ ประจวบสุข

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๑๓
เด็กชายผดุงศักดิ

์

ภายวัน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๑๔
เด็กชายวรพงศ์ สาหล้า

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เสนารักษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๑๖
เด็กหญิงรัตนากร โตไกรลักษณ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๑๗
เด็กชายเจษฏา ศรีประเสริฐ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๑๘
เด็กชายชัยชนะ ยอดทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กชายศิรวิทย์ สุวรรณชัยรบ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงดรุณี โศรกศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเปาะ วัดบ้านเปาะ  

ยส ๔๔๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงวนัชพร แสงภักดี

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงณีชนาฏ สายโสภา

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงศุภิรดา วงคำจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๒๔
เด็กหญิงสโรชา สายโสภา

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๒๕
เด็กชายจิรพัฒน์ สีหมอก

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๒๖
เด็กชายณัฐดนัย ชูดอนหวาย

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๒๗
เด็กชายวีระชน บัวทิพย์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๒๘
เด็กหญิงณัฐรดา เพ็งธรรม

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๒๙
เด็กหญิงปณิดา สมพงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงสุทธิดา สมพงษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีประโชติ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๓๒
เด็กหญิงลีคร พรหมทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๓๓
เด็กหญิงคนึงนิจ ศรีชนะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๓๔
เด็กหญิงภัทราวรรณ จันทร์ดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กหญิงเพชรดา มิงแก้ว

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๓๖
เด็กหญิงประลิตา มลศิลป

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๓๗
เด็กชายปฏิภาณ เพียชิน

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๓๘
เด็กชายณรงค์ชัย บุญธรรม

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กชายณฐพัฒน์ บุตรจันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๐ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายศรัณย์ภัทร สมพงษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๔๑
เด็กชายภาณุวิชญ์ ทองขำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กชายธนโชติ ชนะศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๔๓
เด็กชายกัณฑ์อเนก ธานี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๔๔
เด็กชายทินภัทร ใจปง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๔๕
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ศรีชนะ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กชายสิทธิโชค ชุมแสง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๔๗
เด็กชายวริทธิธร

์

ชูดอนหวาย
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๔๘
เด็กหญิงกนกวรรณ พุฒพันธ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงณัฐธิดา มารมย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงรศิษฏา สายบัวบาน

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงณัฐกุล คำคูณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๕๒
เด็กหญิงอรรัมภา สมนึก

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงขวัญรัตน์ กรังสันเทียะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงณัชณิชา ทิพจรูญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๕๕
เด็กหญิงพิมประภา คำตรงใจ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงวรรณพร พุฒพันธ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ชนะศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงกมลชนก คำโสภา

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๕๙
เด็กชายนฤพาน ขันศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กชายณัฐพงศ์ นันทชาด

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๖๑
เด็กชายขวัญบุญ พุฒพันธ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กชายจรัล ประจวบสุข

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๖๓
เด็กชายชัยธวัช สุ่มมาตย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๖๔
เด็กชายธีระวัฒน์ สายบัวบาน

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กชายเดชณรงค์ วรรณสิงห์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กชายก้องภพ ผิวคำสิงห์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กชายชัยณรงค์ อ่อนวรรณา

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กชายพงษ์ธร นวลนาค

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงกิตติภาภรณ์ โพธิหอม

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงพุทธรักษ์ สองศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๗๑
เด็กหญิงมาริษา พรหมรักษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๗๒
เด็กหญิงศศิกานต์ การดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงสวรส ทองอร่าม

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กชายทศพร นามขำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๑ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กชายปาณรวัฐ นามขำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กชายมงคล สิงห์เทศ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงธนัสถา บับบุตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๗๘
เด็กหญิงดวงฤดี เห็มทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๗๙ เด็กหญิงอภิญญารัตน์
ผ่องใส

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงอรพินท์ รอดภัย

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กชายนนทกานต์ คำหมาย

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงกันยารัตน์ ฑีฆะสุข

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๘๓
เด็กหญิงเกวลิน ทองอร่าม

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กหญิงจันทร์ธิภา อ่อนวรรณา

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงจิรภิญญา พิลา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๘๖
เด็กชายฉัตรมงคล ปะกิสังข์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๘๗
เด็กหญิงชลลดา อ่อนศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กชายชัยยันต์ ตูมทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงณัฐชนก สมสาย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงนฤมิล อินทนิล

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๙๑
เด็กหญิงนันทวรรณ วงษ์โสภา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กหญิงนิศารัตน์ บุญช่วย

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กหญิงพัชรี สองสี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๙๔
เด็กหญิงพิริญาณ์ บุญหาร

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายวีระยุทธ อรรคบุตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กชายศักดิดา

์

อุทธา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายศิริชัย มะลิ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๙๘
เด็กชายสัตยา แคล้วคลาดศัตรู

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงอภัสรา สุดแสวง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายอภินันท์ เหล่านรสิงห์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงอรดา พองคำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงอลิชศรา พรหมรักษ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงดารินทร์ ศรีชนะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงธนาธรณ์ พจนา

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านติว

้

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายกฤตกัลยกร อินทร์พิมพ์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

วงษ์ใหญ่
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายคพาเทพ โพธิทัย

์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายจักรพล สาริพัต

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายชัชชนน พุ่มทอง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๒ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายณัฐฏพงษ์ อาจกล้า

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กชายณัฐพล งามดี

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กชายธนาคาร แก้วอำรัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๑๓
เด็กชายนพรัตน์ อาจกล้า

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๑๔
เด็กชายประกฤษฎิ

์

อินทร์พิมพ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กชายวิทวุฒิ ศรีเนตร

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กชายสรวิศ ก้อนทอง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๑๗
เด็กชายสุทัศน์ วงษ์สุวรรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงชยิสรา พูลเกษม

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงชลธิชา แผงพันธ์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงธนภรณ์ สาลี

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๒๑
เด็กหญิงพฤกษา จันทริศิลป

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๒๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มงคล

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กหญิงณัฐวิภา สีมหา

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายเอ สีอ่อน

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กชายธีรพงษ์ อาจกล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กชายศิวัฒน์ แสงกล้า

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กชายจรินทร์ ปูเงิน

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กชายดวงเด่น ชุมจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๒๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แทนคำ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๓๐ เด็กหญิงประกายกาญน์
มูลเกษ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงวรัญญา แสงลำเลิศ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงนัชชา แซ่นิม

้

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๓๓
เด็กชายพงษ์พล นุ่นอ่อน

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๓๔
เด็กชายอรรถกร สินสุพรรณ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กชายธนภัทร คุตะนนท์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กชายอนุวัฒน์ คำทา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๓๗
เด็กหญิงญาดาวดี อินทรเนตรสุทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๓๘
เด็กหญิงกาญจนา ศรีเกษตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กหญิงธนพร สง่าทรัพย์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงอนค์นุช คำศิริ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๔๑
เด็กหญิงวนิดา สุทธิประภา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๔๒
เด็กหญิงเบญญาภา สง่าทรัพย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กหญิงรัมภ์รดา วงศ์ดาว

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ สุภสร

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๓ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กชายธีธัช วงศ์ดาว

๐๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๔๖
เด็กชายเจษฎา ทองเฟอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กชายเอกพล อินตาวงศ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๔๘
เด็กชายทัศนัย วิชัย

๐๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กชายพิพัฒพงศ์ ทานนท์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงปฏิญญา ศรีแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงนภาพร บุญคาร

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๕๒
เด็กหญิงจริยา บุญอาจ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๕๓
เด็กหญิงพลอยชมพู บุญสนัด

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กหญิงธันยพร คุตะนันท์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญน้อม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๕๖
เด็กชายวิชัย โกกะพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กชายณัฐพงษ์ สาริพันธ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กชายบดินทร์ อุ่นวงค์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กชายชนพล ขันชา

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายอัมรินทร์ เสียวทอง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๖๑
เด็กชายนคร บุตรดา

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กชายบุญนิมิตร วงษ์คำจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กชายยุคนธร โกกะพันธ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๖๔
เด็กชายพิเชษฐไชย หงษ์ทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๖๕
เด็กชายศรายุทธ สังโสมา

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๖๖
เด็กหญิงฤทัย เสียวทอง

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กหญิงอรุโณทัย ศรีนาม

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๖๘
เด็กหญิงอพิญญา ทาบุญเมือง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๖๙
เด็กหญิงดรุณี จันทา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงณัฐวดี เพ็งธรรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กหญิงณัฐวรา เพ็งธรรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๗๒
เด็กหญิงปยมาศ ศรีวิไลย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายธีรพงศ์ สง่าทรัพย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กหญิงสุพรรษา เนือทอง

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายประยุทธ จันขาว

๐๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๗๖
เด็กชายชัชวาลย์ เสียวทอง

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๗๗
เด็กชายอนุชา สุทธิประภา

๐๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงสุภักษร สง่าทรัพย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงอัญชิตฐา ตูมหอม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๔ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงสุฑามาศ พิษหนอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กหญิงสุนิสา เหง้าพรมมินทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงนภาพร สะตะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๘๓
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เข็มเพชร

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๘๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ น้อยใส

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดนำใสจานบกน้อย วัดสว่าง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงสุพรรณษา เสอุดม

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๘๖
เด็กชายนเรนธรณ์ มีถาวร

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๘๗
เด็กชายอนุพงษ์ ทองเฟอง

๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๘๘
เด็กชายธณากรณ์ โสภาที

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๘๙
เด็กชายธีระวัฒน์ แหวนหล่อ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กชายนิธิภูมิ วงค์สง่า

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๙๑
เด็กชายอุทัย ภูจักรเพ็ชร

๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๙๒
เด็กหญิงนฤมล นันทรัตน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๙๓
เด็กหญิงผกากาญจน์ รักษา

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงพรนัชชา นามตาแสง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๙๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ พรหมรีย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงอมรทิพย์ พันธ์งาม

๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๙๗
เด็กชายอนุกูล ประกอบดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กชายธนกฤต สุพร

๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๓๙๙๙
เด็กหญิงหฤทัย ชาติ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงธันยพร สิมารักษ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงเมทนี แสวงดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงมัณฑณา แก้วล้วน

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงธนัชชา สิมารักษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๐๔
นางสาวอุษณีย์ แก่ลำราช ๑/๐๓/๒๕๔๐ กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๐๕
นางสาวรัศมี หินแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๒๕

กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๐๖
นางนงลักษ์ ศรีเข็ม

๙/๐๔/๒๕๑๕
กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๐๗
นางนวลปราง ช่างดี

๓๐/๐๔/๒๕๐๕
กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๐๘
นางสาวบุญยิง

่

ดาวสี
๑๒/๐๖/๒๕๒๗

กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๐๙
นางวนิดา เจริญโธสง

๙/๐๓/๒๕๑๕
กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๑๐
นางสาวณัฒฐิณี มีศิลป

๒/๑๒/๒๕๒๖
กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๑๑
นางสาวดาวพัชรา บุญอาจ

๒๔/๑๐/๒๕๒๙

กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๑๒
นางธัญญาลักษ์ บุญเดช

๕/๐๖/๒๕๒๗
กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๑๓
นางสาววรารัตน์ ศรีหานารถ

๘/๐๕/๒๕๒๘
กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๑๔
นายวรเดช สมชัย

๑๕/๐๗/๒๕๒๙

กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๕ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๐๑๕
นายวัชรัมพุ์ บุญเดช

๗/๐๙/๒๕๒๖
กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๑๖
นายศราวุธ โอทาตะวงค์

๑๕/๐๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๑๗
นางอุทัยวรรณ โลสันเทียะ

๑/๐๖/๒๕๑๒
กศน.อำเภอค้อวัง วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปองแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กชายธีรภัทร ชินแสน

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายสุทธฺพงษ์ สำเนียงนวล

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงพรชิตา เพียรบุญ

๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงกัลยาณี ผิวผุด

๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงอรปรียา ใจใส

๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ปทมะ

๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงอินทิรา ใจใส

๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงพิทยารัตน์ ใจใส

๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายเดชณรงค์ การะพันธ์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายวงศกร ประจวบสุข

๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงชนิกานต์ ฤกษ์วิธี

๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงอิสราภรณ์ ปองแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายธนชัย ใจเด็จ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายสิทธิพร เหมคำภา

๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

เดชสมบูรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายนรเศรษฐ์ เกษอินทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงชมพูนุช เกษอินทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กชายสุเมธ พลัดเกตุ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายพุฒิพงษ์ ปองแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายอนิรุทธ์ อ่อนพุทธา

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแขนศอก วัดคำแขนศอก  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พันธุ์งาม

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแขนศอก วัดคำแขนศอก  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายอัครเดช ส่วนเสน่ห์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแขนศอก วัดคำแขนศอก  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงสุกัญยา บุญปก

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำแขนศอก วัดคำแขนศอก  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงสุปราณี ประเทือง

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำแขนศอก วัดคำแขนศอก  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ ทบพวก

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแขนศอก วัดคำแขนศอก  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายเจษฎา กาลจักร

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแขนศอก วัดคำแขนศอก  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายธนากร กฤษณกาฬ

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำแขนศอก วัดคำแขนศอก  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายเข็มทิศ ไชยดำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม วัดคำครตา  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายโพธิราช มณีคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม วัดคำครตา  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กชายฐิติภัทร พิลาลี

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงธัญชนก คัมภ์ทวี

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๖ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายณทกร ศรีวะรมย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงพุธิตา พลพิทักษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงธีมาพร ว่องไว

๒๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงณิติยาพร ไชยมาคำ

๑๖/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงปยพร ไศลบาท

๑๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงอุ้มบุญ ตรีภพ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงปรัชญา ปองศรี

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงไพลิน จินดาศรี

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงนุชธชาติ คณะพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทองบ่อ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงปวีณา ทองคำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายภูริพัตร์ ยอดแย้ม

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายปญญา ทองบ่อ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ หาฤกษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงทิพรัตน์ ศรีมันตะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายพงศกร ศรีวะรมย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงอัมพิกา จำปาหอม

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงวีรสา วารินทร์

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงพิยดา พรานปา

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงนิศารัตน์ อุปชัย

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงชลธิชา ไพรสันเทียะ

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงวรารัตน์ คำเสียง

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีวะอุไร

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงอนัญญา ว่องไว

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายชัชวาล เงินยวง

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กชายสรวิชญ์ เวฬุวนารักษ์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฮาดแมน
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายอภิชาติ พันธ์เลิศ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงจิดาภา ศรีวอุไร

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายธนวุฒิ จุลการ

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงชุธานุภร ทรงทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีมันตะ

๒๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กชายโมทนา วาปเท

๒๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กชายสิรวิชญ์ ไชยเมือง

๑๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายวุฒิโชค วิยะวรรณ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๗ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กชายนิรุต พรมลี

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงกชกร จิตบรรจง

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงอัญชลี สิงห์ครุฑ

๒๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงภาวิณี เวฬุวนารักษ์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงวิภาดา จูมพิลา

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงศศิธร ศรลีลา

๑๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

จิตตะโคตร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กชายนวพล เวฬุวนารักษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงรจนา แซ่เล้า

๒๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายศุภโชติ สารรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายธนกรณ์ พืนชมภู

้

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายชนะสรณ์ เวฬุวนารักษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กชายวรากร พรมมา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๙๘
นางสาวปภัสราภร ผลขาว

๑๘/๐๓/๒๕๓๑

กศน.อำเภอไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กชายกันตพล เวสา

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กชายธนภัทร ไชยสัจ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๐๑
นางสาวนิลยา พิมาลัย

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงอรยา เมืองพวน

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กชายภาณุเดช คำทวี

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงดรุณี สุยคำไฮ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงภัชริดา สุยคำไฮ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายธีรเดช พวงพันธ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงอรัญญา ศรีดีวงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงมโนรา อ่อนแก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงกนกพร เหล่าสนธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายกิตติวัฒน์ ทุ่มโมง

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กชายเสนีย์ บุญทวี

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๑๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ลุนบุตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๑๓
เด็กชายวรวุฒิ บุญทวี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กชายเทียนชัย เศิกศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กชายอโนชา แสงเขียว

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงพรพิมล ชูรัตน์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงวริษา ไชยเลิศ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุญประสิทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงอารยา จันทร์สวย

๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๘ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงนัฐลดา ตีตา

๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๒๑
เด็กชายไกรลาศ รัตนเทพ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่จิว

๋

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๒๓
นางสาวจิรดาวรรณ แก้วจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๒๔
เด็กชายอภินันท์ บุญจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๒๕
เด็กหญิงจิรภัทร กลมเกลียว

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงปนัดดา คำทอง

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บทศรี

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงรวงข้าว ธงวิชัย

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กหญิงจุฬารัตน์ แก้วรักษา

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงนำฝน อองตัน

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๓๑
เด็กชายปยวัฒน์ บุญทวี

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๓๒
เด็กหญิงปริยากร ศรีผุย

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๓๓
เด็กชายสุเมธ มุงธิราช

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กชายจุมพล บุญทวี

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๓๕
เด็กชายปยะวัช หนองเทา

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๓๖
เด็กหญิงอัญปรีญา สืบสุวรรณ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กหญิงวิไลวรรณ ทองบ่อ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กหญิงอภัชชา พรมโยธา

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๓๙
เด็กหญิงลลิตา ทองบ่อ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงธนพร ศรีชนะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงอรอุมา ภานิล

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พรมจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๔๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิงทอน
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กชายกฤษณกานต์ พาพันธ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กชายสุชาติ แสงผล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กชายวีระวัฒน์ พรมโยธา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๔๗
เด็กหญิงจีรวรรณ ตระกาลจันทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๔๘
เด็กหญิงภัทราภา ปาละวงศ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงศิริวรรณ บุญปก

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายยุติธรรม บุญคำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๕๑
เด็กชายสมบัติ ทองบ่อ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๕๒
เด็กชายพรมงคล สว่างวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กชายณรงค์เดช พันธ์โกศล

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กชายอัทธพล จันทร์แสง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดพนอมตาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑๙ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๑๕๕
เด็กหญิงกุลลดา ถินสูง

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๕๖
เด็กหญิงสุรีพร ทองบ่อ

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กชายภูมินทร์ พรประสิทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๕๘ เด็กชายก้องกฤษดากร
อนุสนธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กชายณรงค์สิทธิ

์

แสงอ่อน
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงสุวิชาดา บุญปก

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กชายภูมินทร์ อินทนนท์

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๖๒
เด็กชายอิทธิชัย บุญบรรลุ

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๖๓
เด็กชายโกเมน ทวีพันธ์

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กหญิงสุนิสา รัตโนสถ

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กหญิงบุษยาภา เศิกศิริ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๖๖
เด็กหญิงสาวิกา ปาระวงศ์

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๖๗
เด็กหญิงปรีชญา รัคคะพันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กหญิงประกายฟา สว่างวงศ์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กชายภูผา สำเร็จ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงประภาพร ป้งตาเณร

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๗๑
เด็กชายเจษฏาภรณ์ แก้วเก่า

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กชายธนภัทร บางดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กชายธรรม์ แซ่ตัง

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๗๔
เด็กชายภควัฒน์ สังวรจิตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๗๕
เด็กชายภูมิกร วันฤกษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กชายศุภกฤต สายสีแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กชายอรัณย์ นามเมือง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๗๘
เด็กหญิงณัฐวิภา อ่อนสี

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๗๙
เด็กหญิงวันวิสา พลมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงศิริกัญญา หลาบนอก

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงอังคณา ปนทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๘๒
เด็กชายกฤษดา สีทา

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๘๓
เด็กชายญาณพัฒน์ อุปชัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๘๔
เด็กชายสุริยา นักพรรษา

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ใจสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๘๖
เด็กหญิงชนิดาภา วงษ์ศรีแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๘๗
เด็กชายวรพล แสงศรีธาดา

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๘๘
เด็กชายกิตติ จวงประโคน

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงจีรวรรณ ทองนาค

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๐ / ๑๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงวันรัก ไตรยวงศ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๙๑
เด็กหญิงสุนิตตา วงจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงขนิษฐา ถาวร

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๙๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คุณวงค์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๙๔
นางสาวอรวี ทองมี

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๙๕
เด็กหญิงปวีณา บุญนาดี

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๙๖ เด็กหญิงประภาวรินทร์
โสธรารังสี

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงประภัสรา ไชยแสง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๙๘
เด็กหญิงกวินตรา พินโคกสูง

๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๑๙๙
เด็กชายชัชวาล ทองบ่อ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กชายวรวุฒิ สิงหนสาย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงจิรัสยา ศิลาเกษ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงนิชา ลูกเงาะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงกุสุมา สาระนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงพิยดา อาบทอง

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงวันวิสา เพียรภักดี

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงจันทรวิมล บุญฑล

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงรุ่งทิวา พิมศรี

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงดมิศรา รัตนเทพ

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สลางสิงห์

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายธันวา ถาโอด

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กชายปภาวิน บัวลอย

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กชายปภาวิชญ์ บัวลอย

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๑๓
เด็กชายชัยมงคล ศรีสมพันธ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๑๔
เด็กหญิงชนาพร บุญทา

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กชายสุธีรวัฒน์ อรชร

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กชายอิทธิพล นามคง

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๑๗
เด็กหญิงชญานี เนือไม้หอม

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๑๘
เด็กชายปรัชญา ปาละบุตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงไอลดา นกทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายวีรยุทธ พิมศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๒๑
เด็กชายธนกร ศรีคำแซง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดอัมพวัน  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๒๒
เด็กชายปริวัฒน์ โสมณวัฒน์

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กชายศิรวิทย์ แก้วดวงใหญ่

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายวัชรากร โสมณวัตร

๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๑ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๒๒๕
เด็กหญิงชญานี แก้วทอง

๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๒๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หลักหาญ

๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กหญิงพกาวรรณ โสมณวัฒน์

๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๒๘
เด็กหญิงชลธิชา โพธิคำ

์

๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๒๙
เด็กหญิงศศิธร เศรษฐะ

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงณิศรา พงษ์สระพัง

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๓๑
นางสิริพร ธนูศรี

๑๐/๐๗/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๓๒
เด็กชายณัฐภูมิ ไตรยสุทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กชายเอกภพ บุญปก

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กหญิงธิติมา สมหวัง

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กหญิงนฤษร พากเพียร

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๓๖
เด็กหญิงนำทิพย์ แก้วหาวงค์

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๓๗
เด็กหญิงบุญยานุช เถรักษา

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กหญิงศศิธร ถมหิรัญ

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงสุตราภัทร องอาจ

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงสุภาพร สุวะโคตร

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๔๑
เด็กชายสุริยา ตามสายสุด

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กชายคณาพร ขันทองคำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กชายณัฐภูมิ มานะลอ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๔๔
เด็กชายวีระ มันจิต

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กชายทัศพงศ์ เผ่าเพ็ง

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดระหวี

่

วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๔๖
เด็กชายปุญญพัฒน์ ชูรัตน์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดระหวี

่

วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กหญิงอารยา บุตรแดง

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดระหวี

่

วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๔๘
เด็กหญิงสุชาดา ชูรัตน์

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดระหวี

่

วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๔๙
เด็กหญิงนิชาภัทร คำจันทร์

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดระหวี

่

วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงดวงฤทัย ชูรัตน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดระหวี

่

วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กชายนัทธพงศ์ ชูรัตน์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๕๒
เด็กหญิงอริสา นัยพรม

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กหญิงฐิติพร ศรีบุตร

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงขนิกานต์ สุพรรณโมกข์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ชูรัตน์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๕๖
เด็กหญิงจุรีพร ชูรัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กหญิงปยวรรณ ชูรัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๕๘
เด็กชายอนุชิต นครราช

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กชายนราธิป ไตรยสุทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๒ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ จ่ายโพธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๖๑
เด็กชายพีรพัฒน์ เอือสามารถ

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กชายปรัชญา ชูรัตน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๖๓
เด็กชายธนกร พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๖๔
เด็กชายณัฐชนน หนูเมือง

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุพรรณโมกข์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงพรผกา สาริกัน

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๖๗
เด็กหญิงศศิธร พรานเนือ

้

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๖๘
เด็กชายชยณัฐ แจ่มจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กชายณัฐพงษ์ ชูรัตน์

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กชายธาวิน วงษ์สุวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๗๑
เด็กชายนที ชูรัตน์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วทองคำ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงปราณปริยา สุวรรณเพชร

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กหญิงพิชญธิดา ชูรัตน์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๗๕
เด็กหญิงอภิชญา กำแพงศรี

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๗๖
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ชูรัตน์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๗๗
เด็กชายปยะพงษ์ ใจธรรม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กหญิงทักษิณา นามวงศ์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๗๙
เด็กหญิงณิชาฎา ประชุมพันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงรินลดา ทุมจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๘๑
เด็กชายทรงพล กงทอง

๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กชายชุติเทพ ผิวละออ

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๘๓
เด็กชายภิษัฐ ผิวทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๘๔
เด็กชายธนพล จักสุมาศ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๘๕
เด็กหญิงกุลจิรา พิมพ์สุด

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กชายชัชวาล คำสอน

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๘๗
เด็กชายณัฐดนัย หนองหงอก

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๘๘
เด็กชายภูริทัศน์ จักสอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงรวีพลอย สมจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงไอลัดดา ส่วนเสน่ห์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๙๑
เด็กหญิงจินตรา บัวคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๙๒
นางสาววลัยพร แสงวงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๑๘

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๙๓
นางสาววิภาพร ห้องแซง

๒๖/๐๒/๒๕๓๐

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๙๔
นางไพรวัลย์ ห้องแซง

๓๐/๑๒/๒๕๐๘

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๓ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๒๙๕
นางดารุณี ภูสมยา ๕/๕/๒๕๐๙ วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๙๖
นางเพ็ญใจ โปรดสันเทียะ ๑/๑/๒๕๓๑ วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๙๗
นายทวีศักดิ

์

ห้องแซง
๐๕/๐๖/๒๕๑๗

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๙๘
นางนงลักษณ์ แก้วหาญ

๒๒/๙/๒๕๑๘
วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๒๙๙
นายชาญชัย ห้องแซง

๒๖/๔/๒๕๑๘
วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๐๐
นายวรินทร์ เมฆชัยภักดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๐๑
นางสาวลมัย โพนตุ้ย

๑๕/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายภูธเนศ ปองแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๐๓
นายสุธนัย เสียงเย็น

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๐๔
นางสาวดาวพระศุกร์ รูปหล่อ

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๐๕
นางสาวสุพัตรา มัชฌิมะแสน

๐๘/๐๘/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๐๖
นางสาวฤดีพร นราเอียม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๐๗
นางสาวณิชานันท์ จันดี

๒๕/๑๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๐๘
นางสาวพัชรา สาระพาน

๒๘/๐๔/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายกฤษดา จรรยา

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายเจษฎา บุญมา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๑๑
เด็กชายบุญญารักษ์ รูปทอง

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๑๒
เด็กชายศราวุฒิ เกือกูล

้

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กหญิงกัญญาณัท บุญสา

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๑๔
เด็กหญิงขวัญจิรา เคณาภูมิ

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๑๕
เด็กหญิงจีรัฐติจา คำภาพันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๑๖
เด็กหญิงปนัดดา กลุ้มศิลป

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กหญิงมณิศร ศรีหานนท์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๑๘
เด็กหญิงศิริรดา พันตรี

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๑๙
เด็กหญิงวราภรณ์ นำใสหิน

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายนรินทร์ สินธุพรม

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงพัชราภา แสงรุ่ง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๒๒
เด็กชายวีระภาพ สมานมิตร์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงกรรนิการ์ โทแสง

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๒๔
เด็กชายหนึงเดียว

่

ปตาจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กชายธีรภัทร์ คำภาพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๒๖
เด็กชายนพดล ใบหนองฮี

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๒๗
เด็กชายปญญา พวงมาลัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๒๘
เด็กชายวรวุฒิ สุนทรา

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๒๙
เด็กชายวศิน อ้นเนียม

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๔ / ๑๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงทองใบ ศรีจักร

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๓๑
เด็กหญิงบุษราภรณ์ ศรีระชาติ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงวิภาวินี อ้นเนียม

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๓๓
เด็กหญิงสุทธิกานต์ บุญหยาด

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๓๔
เด็กหญิงวาสนา อ่อนอยู่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๓๕
เด็กหญิงสุธาทิพย์ เหิมดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กชายวุฒิพงษ์ องอาจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๓๗
เด็กหญิงกนกวรรณ สว่างอารมย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือฮี วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กชายภัทรากร ถาวงษ์กลาง

๑๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเวินชัย  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กชายเดชาวัตร ทองศรีไพร

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดเวินชัย  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กชายวิทวัส มูลเกษ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดเวินชัย  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงฐิติยา ผ่องแผ้ว

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดเวินชัย  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กหญิงแพรวา สายสวาท

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเวินชัย  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงวาสนา ปดภัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเวินชัย  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงธิติมา คำแสง

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเวินชัย  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๔๕
เด็กชายณัฐชาติ ซาเวินชัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเวินชัย  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๔๖
เด็กหญิงปาริชาติ ชัยพฤกษ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเวินชัย  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กชายธนากร ทองอร่าม

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเวินชัย  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กชายวุฒิกร เพ็ชรแสง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเวินชัย  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงคุณัณญา ศิริสมทุม

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเวินชัย  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงศุภษร คณานิตย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเวินชัย  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๕๑
เด็กชายสรณ์สิริ บำรุงไทย

๒๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กชายณัฐภัทร เกษมสุข

๑๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๕๓
เด็กหญิงจีรณา สุนา

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๕๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ อักพัฒน์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๕๕
เด็กหญิงวิรัชฎาพร พงษ์เกษม

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กหญิงธิยาพร ภูมิประเสริฐ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๖๐/๔๓๕๗
เด็กชายมาโนช วงษ์กันยา

๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๔๖๐/๔๓๕๘
เด็กชายศราวุธ ผิวงาม

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๕๙
เด็กชายพาณุ วิฤทธิชัย

์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงนริศรา ขวัญทอง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๖๑
เด็กหญิงญาดาวดี ชาเวินชัย

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๖๒
เด็กชายณรงค์เดช ควรรู้ดี

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๖๓
เด็กหญิงชาลิสา สวามิไชย

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ วัดบ้านแดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กหญิงศิรประภา หวังทะกลาง

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ วัดบ้านแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๕ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๓๖๕
เด็กหญิงสุนิตา สุวรรณโค

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๖๖
เด็กหญิงวิชญาดา กอหมันศิลป

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๖๗
เด็กชายปรีดา ภาพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๖๘
เด็กชายปญญา ภาพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๖๙
เด็กชายณภัทรชัย ศรีสมุทร

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงอนัญญา สมรักษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๗๑
เด็กหญิงพาขวัญ สุยคำไฮ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๗๒
เด็กชายอัษฎาวุธ วิเศษแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๗๓
เด็กหญิงชนันธร อินทะเสนา

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๗๔
เด็กหญิงชลดา บุญทรัพย์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๗๕
เด็กหญิงสาธิดา เหลืองวิไล

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๗๖
เด็กหญิงพิมพ์ชฎา อุประ

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงอุมากร พันเพชร

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๗๘
เด็กหญิงไพลิน บทมูล

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๗๙
เด็กชายวันเฉลิม บุญศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายรัชชานนท์ เพ็งนาม

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๘๑
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ศรีชนะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๘๒
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สีดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กชายสุรชัย พันธ์ศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๘๔
เด็กชายจิรภัทร พักพล

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๘๕
เด็กหญิงมณฑิตา อินทร์ชำนาญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๘๖
เด็กหญิงศิริรัก เครืองสาร

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กหญิงสุทธิกานต์ วรราช

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๘๘
เด็กหญิงมัลลิกา พลศักดิขวา

์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๘๙
เด็กชายอภิวัฒน์ พลศักดิขวา

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กชายอัศนีศักดิ

์

ทบบุญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงนนท์ธิดา สีดา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๙๒
เด็กหญิงปณิดา พันธ์เพชร

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๙๓
เด็กชายภูตะวัน ตรีภพ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๙๔
เด็กชายภานุพัฒน์ ทานะเวช

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๙๕
เด็กชายพนมกร อ่อนแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๙๖
เด็กชายสมพงษ์ บุญทวี

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๙๗
เด็กชายธัญเทพ งามทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๙๘
เด็กชายกฤษณพงษ์ พันธ์เลิศ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๓๙๙
เด็กชายพงศกร สุขแปร

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๖ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กชายสิทธิชัย ผ่องใส

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กชายเพชรรักษ์ ครุฑนาค

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กหญิงขวัญกมล คำแสน

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงสุณิชา ดาทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงจีราภา วงษ์คำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กหญิงอุทุมพร สารศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงกุลธิดา อ่อนเฉวียง

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสำราญ วัดดงสำราญ  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กชายกฤษตะวัน มีศิริ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูถำพระพรเจริญ วัดภูถำพระ  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายอนุสรณ์ รุ่งราม

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูถำพระพรเจริญ วัดภูถำพระ  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายจีรวัชร ศรีชนะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูถำพระพรเจริญ วัดภูถำพระ  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงสุพิชญา นุ่มนวล

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูถำพระพรเจริญ วัดภูถำพระ  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๑๑
เด็กชายเฉลิมชัย โพธิสิงห์

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๑๒
เด็กชายอัศวเดช จันทร์ทิพย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๑๓
เด็กหญิงณิชกมล วงษ์ศรีแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๑๔
เด็กหญิงพรนิภา กันตะนน

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๑๕
เด็กหญิงปริตา มาสเหียน

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๑๖
เด็กหญิงสุภาวรรณ จันทร์กฤษ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๑๗
เด็กหญิงมณฑิรา ศุภดล

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กหญิงอนุชสรา สุขกำเนิด

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๑๙
เด็กหญิงกันละยา ชอบศิลป

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กชายธีรภัทร ศรีวะสุทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๒๑
เด็กหญิงธัญสิริ สีวะโสภา

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ ช่างไชย

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๒๓
เด็กชายภูมิศักดิ

์

ปทุมวัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๒๔
เด็กชายวรวัตร ลำพุทธา

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กชายพงศกร มะลิงาม

๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กชายธนมินทร์ ปองโล่ห์

๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๒๗
เด็กชายนันทภพ บุญทรัพย์

๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๒๘
เด็กหญิงญาณี ผลกอง

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงผกาวรรณ พิจารณ์

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงนัฐชลิตา สว่างวงค์

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๓๑
เด็กหญิงปาริฉัตร ใจกาศ

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๓๒
เด็กหญิงสุจิตรา ฤทธิแสง

๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กชายนธี ไชยรักษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กชายวิศรุต งามดำ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๗ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๔๓๕
เด็กชายพิธิวัฒน์ ชูรัตน์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๓๖
เด็กชายชินวุฒิ เรียบร้อย

๒๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายนนทพัทธ์ คุณุรัตน์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กชายธนัส ธรรมศรี

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๓๙
เด็กหญิงศิริขวัญ ตีตา

๒๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๔๐ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ใบสะอาด

๐๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๔๑ เด็กหญิงกาญจน์ณัฎฐา
สร้อยเพ็ชร

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๔๒
เด็กหญิงพิชญาภร บุญทรัพย์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๔๓
เด็กหญิงนิตยา ผิวอ่อน

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๔๔
เด็กหญิงลลิตา เหล่ากวางโจร

๑๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กชายวีระศิลป ชมมอญ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๔๖
เด็กชายปารมี สร้อยจักร

๑๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๔๗ เด็กชายอารอน ปเตอร์
เลน

๑๐/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กชายนัฏฐวุฒิ ดวงคำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กชายทวีโชค โพธาราม

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายอนุชา แก้วไสย

๑๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๕๑
เด็กชายอนุสรณ์ อุทาวงศ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๕๒
เด็กชายนพณัฐ เหนือกอง

๑๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กหญิงสุภาวิดา สิงห์แก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๕๔
เด็กชายวัชรพล สว่างวงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๕๕
เด็กหญิงสิริยากร สุนทรสนิท

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๕๖
เด็กชายวิชญ์ภาส เถาหอม

๒๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กชายภูธิป สังคฤกษ์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๕๘
เด็กชายอติวิชญ์ พินิจวิญูภาพ

๒๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๕๙
เด็กชายณัฐพล กาลจักร

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงชลลดา ศรีชนะ

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงปลายฟา เวฬุวนาธร

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๖๒
เด็กชายปกรณ์ ไชยจิตร

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๖๓
เด็กชายวีรศรุต เสนาพรหม

๑๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๖๔
เด็กหญิงอัยรินทร์ แก้วทอง

๒๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กชายปริวัฒน์ ภาระเวช

๑๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๖๖
เด็กชายตันติกร เสาแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๖๗
เด็กหญิงสุพรรณษา แทบท้าว

๑๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๖๘
เด็กหญิงวรัทยา กาลจักร

๒๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปตริยะ

๐๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๘ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงมาลาลิล ศรีวะสุทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๗๑
เด็กหญิงพีรดา อกอุ่น

๑๖/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กชายณฐกร สิงห์ครุบ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๗๓
เด็กหญิงอารียา บุญยอ

๑๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๗๔
เด็กชายสยามกิต เรืองบริบูรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๗๕
เด็กหญิงณัฎฐพร จันทะมาตย์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กหญิงอทิตยา พยุงวงค์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๗๗
เด็กหญิงพิชญาภา ศรีใสคำ

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๗๘
เด็กหญิงปยธิดา ศรีภูเงิน

๑๔/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๗๙
เด็กชายชลธร ประเสริฐ

๓๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กชายอนุวัฒน์ วงษ์ศรีแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๘๑
เด็กหญิงธัญญาพร มาตขาว

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๘๒
เด็กชายศุภโชค คงทวี

๑๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กชายจีระภัทร เศษสุวรรณ์

๐๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กชายกฤติพงค์ รักษาศิล

๒๕/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๘๕
เด็กชายกิตติคุณ ไสยศาสตร์

๒๘/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๘๖
เด็กชายภูเบศวร์ ศรีเอม

๒๕/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กหญิงญาณัท กาลจักร

๒๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กหญิงวสุมา บุตรอำคา

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๘๙
เด็กหญิงญาณิศา สุพร

๑๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เรืองศรี

๑๕/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๙๑
เด็กหญิงอินทิรา สุดแสดง

๒๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

สาแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๙๓
เด็กหญิงพรรณลพา เสาทอง

๑๙/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๙๔
เด็กหญิงกมลวรรณ สุพัตรา

๒๘/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๙๕
เด็กหญิงศศิวิมล จินดา

๑๔/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กชายธนาดล นิราพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๙๗
เด็กชายชัยยุทธ สำราญเย็น

๒๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๙๘
เด็กหญิงคณิตติยาพร สิงห์คำ

๒๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๔๙๙
เด็กหญิงโนวา แฟรงค์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายรัตนชัย พนดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายศุภศิษฎ์ ลุนาบุตร

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กชายจิราวัฒน์ เครือแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อินทนาม
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงพรนิภา สีลาโคตร

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒๙ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงภัทรธิดา ช่างไชย

๑๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงกนกวรรณ พยุงวงษ์

๓๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงรชิดา นางาม

๐๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อมุทะสี

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กชายธาวิน จาริอุต

๐๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กชายณัฐพล นาถาบำรุง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงฝนราตรี ช่างไชย

๑๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๑๒
เด็กหญิงสิดาพร กสินธุ์เกต

๒๔/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๑๓
เด็กชายธีรภัทร รัตนทิพย์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๑๔
เด็กชายพงษ์นรินทร์ มงคล

๑๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงกนกนิภา ไชยแสง

๑๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๑๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน หวังเกิดกลาง

๑๒/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๑๗
เด็กหญิงอาภาพร หนองเทา

๒๐/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กชายวิสุทธิ

์

วงศ์สุนา
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กหญิงอธิชา รัตนะ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายภัทรพล เวฬุนารักษ์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๒๑
เด็กชายประกาศิต ศรีวะสุทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๒๒
เด็กชายณัฐพล ศิลาโคตร

๐๖/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กหญิงมัดมุกดา สังฆะภูมิ

๒๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๒๔
เด็กหญิงศุภิสรา พันธ์เลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๒๕
เด็กชายธีรโชติ ถิกิจ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๒๖
เด็กหญิงขวัญข้าว สุรินาม

๑๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กชายเอกรินทร์ มุละสีวะ

๒๓/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๒๘
เด็กหญิงปาริชาติ นาห่อม

๒๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๒๙
เด็กหญิงลดามณี ศรีจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กชายกฤษดา ราญมีชัย

๒๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กชายเดโชชัย น้อยพลี

๒๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๓๒
เด็กหญิงอันนา กาลจักร์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๓๓
เด็กหญิงเจียระไน เผ่าเพ็ง

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๓๔
เด็กหญิงคุณัชญา พยุงวงษ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กหญิงเพชรา มุละสิวะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๓๖
เด็กชายเอกอรุณ ยศบุญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๓๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชืนตา

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๓๘
เด็กชายเทพทัต งามหลาย

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กหญิงดวงกมล สารินทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๐ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ มูลสาร

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๔๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ มงคลเสริม

๒๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กชายปณัฐพงศ์ แสงศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๔๓
เด็กหญิงนิศาชล วิริยะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๔๔
เด็กชายปวริศร์ ยีรัมย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กชายสุรพร ปากหวาน

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กหญิงอรนิชชา ทองบุ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๔๗
เด็กหญิงอรปรียา ทองบุ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๔๘
เด็กหญิงอันชุรีพร ก้อมมังกร

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กชายปรีชา สิงห์ซอม

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงแพรวา ดวงตา

๑๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๕๑
เด็กหญิงดวงจันทร์ ขุนนคร

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๕๒
เด็กหญิงวรรณภา สีกา

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กชายสนธิชัย เมืองหงษ์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กชายศุกลวัฒน์ สุวรรณเพชร

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๕๕
เด็กชายภูรินทร์ ภักดี

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยีสนธิ

่ ์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๕๗ เด็กหญิงซอนน่า จามิน
ซุน

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กชายธนวัฒน์ ทุมหาวงศ์

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๕๙
เด็กชายสินทวี ทองบ่อ

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กหญิงจิราวรรณ สองสี ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กหญิงสุธาสินี ทองบ่อ

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กชายฉัตรเทพ ชัยยะ

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กชายณัฐภูมินทร์ มูลสาร

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กหญิงดวงรัก ศรีใสคำ

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงธนภรณ์ ส่วนเสน่ห์

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กหญิงพรสวรรค์ สว่างวงษ์

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๖๗
เด็กหญิงรัตนา กฤษณกาฬ

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๖๘
เด็กหญิงสุพัตตา กาลจักร ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กหญิงสุวิมล ในจิตร

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กชายธนภัทร ปาดีเหนือ

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๗๑
เด็กหญิงสุวรัตน์ อกอุ่น

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๗๒
เด็กชายชัยธวัธ มูลสาร

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กชายชัยนุวัชร ศรีวะรมย์ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงอาทิติยา ชืนตา

่

๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๑ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๕๗๕
เด็กชายธนกร ภาคแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๗๖
เด็กหญิงพิมพิกา มีชัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กหญิงภัทราวดี มูลสาร ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กหญิงเกษรศิริ แสงเผ่น

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๗๙
เด็กหญิงจิตตดา นาจะหมืน

่

๒๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กหญิงนิรชา ศรีทัศน์

๑๖/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กหญิงปลายปทมา มูลสาร ๗/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๘๒
เด็กชายกัณฑ์วัฒน์ ชัยยะ

๑๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๘๓
เด็กชายเพทาย พุ่มโมรา

๑๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๘๔
เด็กหญิงคุณิตา ศรีมันตะ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กหญิงจิรัญญา วงศรีแก้ว ๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๘๖
เด็กชายวัชราวุฒิ ทองบ่อ ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กหญิงกนกพิชญ์ บุญจริง

๒๐/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กหญิงบุสสดี คำทอง ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กหญิงปาณิศา ภวะโคตร

๑๙/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กหญิงอริศรา แสงอรุณ

๒๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กหญิงบุญญาพร ผุดผ่อง

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กหญิงวันวิสาข์ ศรีเรืองหัด

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กชายวรัญญ์ ชาญเวช ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๙๔
เด็กหญิงศุภาวรรณ องอาจ

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๙๕
เด็กชายธัญเทพ ผลจันทร์

๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กหญิงพัชรภา มะลิงาม

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงกษมา ฉิมทอง

๒๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๙๘
เด็กหญิงพรนภัส ชนะสงคราม

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๕๙๙
เด็กชายกิตตินันท์ ชืนตา

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว วัดโคกยาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กชายบรรจง อกอุ่น

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว วัดโคกยาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กชายบุญเฮียง มูลสาร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว วัดโคกยาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายพันกร ช่อละอองเพชร

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว วัดโคกยาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กชายพีระพัฒน์ อุ่นประชา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว วัดโคกยาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กชายวีระพงษ์ อกอุ่น

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว วัดโคกยาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กหญิงเบญจรงค์ ชัยวงศ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว วัดโคกยาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายพิรุฬห์ มูลสาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว วัดโคกยาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ พลเขตร

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายธวัชชัย ศรีมันตะ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายภานุพงษ์ ภาคแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๒ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายธนพล ภาคแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๑๑
เด็กหญิงเกษรินทร์ ส่วนเสน่ห์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กหญิงอรอุมา แก้วจังหาร

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๑๓
เด็กชายทินกร สอนชัยมูล

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๑๔
เด็กชายพีรภาส สามัญ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กชายรังสิต สาไพพร

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กชายสิรวิชญ์ แสวงผล

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๑๗
เด็กหญิงกัญญาภัค เอ้หวัง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๑๘ เด็กหญิงจันทราลักษณ์
แสงเผ่น

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กหญิงดุจฤทัย ปททุม

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงนงลักษณ์ สีดำ

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กหญิงวัลลภา มาลัย

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๒๒
เด็กหญิงอภิญญา เหล็กเพ็ชร์

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๒๓
เด็กชายพีรวิชญ์ แซ่โคว้

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงวรัญญา เหลาคำ

๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๒๕
เด็กหญิงพรพิมล ประเสริฐ์แสง

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๒๖
เด็กหญิงจิราพร หาระการณ์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๒๗
นางละไม ส่วนเสน่ห์

๓๑/๐๘/๒๕๑๐

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๒๘
นายบุญโฮม อินทนนท์  กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๒๙
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีใสคำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๓๐
นางเพ็ชรมณี ยุติธรรม

๒๙/๑๐/๒๕๑๔

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๓๑
นางสาวพรมวิไล แก้วมา  กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๓๒
นางสาววาสนา ลูกเงาะ

๑๒/๐๘/๒๕๓๐

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๓๓
นางสุดใจ วราห์สิน

๐๒/๐๓/๒๕๐๕
กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงจิรัญญา พันธ์เลิศ

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๓๕
เด็กชายธนพนธ์ วระจันทร์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กชายธนโชติ ดีล้วน

๑๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๓๗
เด็กหญิงสุชาดา เสารางทอย

๒๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๓๘
เด็กหญิงจรีภรณ์ เกิดศิริ

๐๔/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กชายสุรวุฒิ อกอุ่น

๑๐/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ทาเวช

๒๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๔๑
เด็กหญิงนิชานัน นาทมพล

๑๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๔๒
เด็กหญิงอุณากร อุทธสาร

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กหญิงพรทิพย์ บุญทวี

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กหญิงศศิกานต์ ไตรภูมิ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๓ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๖๔๕
เด็กชายอนาวิล แท่นศิลา

๒๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๔๖
เด็กหญิงสริตา มูลสาร

๒๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กหญิงนิภาดา บุญทวี

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๔๘
เด็กหญิงอรวรรณ ศรีแสง

๑๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๔๙
เด็กหญิงทิพวรรณ โพธิสาพิมพ์

์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงชลิดา ภราดร

๐๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กชายภัทรพล ในจิตร

๑๖/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๕๒
เด็กหญิงปุณญานี มีชัย

๓๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงศลักษณ์พร เรืองธรรม

๑๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๕๔
เด็กชายธนโชติ สุริยะบุตร

๒๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กชายนรินทร์ ผุดผ่อง

๒๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๕๖
เด็กหญิงวาศิตา คำทอง

๑๒/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๕๗
เด็กชายทนุธรรม ส่วนเสน่ห์

๒๗/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กชายอนุรุทธ ทองบ่อ

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๕๙
เด็กชายกรุณา ทองบ่อ

๒๗/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กชายวัศพล แก้วสอน

๐๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๖๑
เด็กชายชิตพงษ์ คำทอง

๑๐/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กชายมนพัทธ์ คำทอง

๒๕/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กชายวิชชากร ทองหิน

๑๒/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๖๔
เด็กหญิงภัทรธิดา ภาคแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๖๕
เด็กหญิงกุลภรณ์ บุญโสม

๒๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๖๖
เด็กหญิงอภิสรา คำลีมัด

๒๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ โสมณวัตร์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กชายเมธา ใสประเสริฐ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๖๙
เด็กหญิงรชนีกร สิงหำแห

๒๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายอนนต์ คำผาย

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กชายธนกฤต ส่วนเสน่ห์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๗๒
เด็กชายฐิรพงศ์ ในจิตร

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๗๓
เด็กชายสรรเสริญ ชืนตา

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กชายอภินันท์ คำแสง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กหญิงอรอุมา ทองบ่อ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๗๖
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองบ่อ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กชายอเนชา พยุงวงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กชายพชร ธรรมบุตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กหญิงวรินยุพา อยู่เย็น

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๔ / ๑๕๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงธิดาแก้ว หมอกวงษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๘๑
เด็กชายตระการ คำแสง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ฤทธิฉำ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๘๓
เด็กชายชาตรี ทองบ่อ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๘๔
เด็กชายธนโชติ บูราณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๘๕
เด็กหญิงยสวดี แสงเผ่น

๐๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กชายจักรพงษ์ วงษ์ศรีแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๘๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทำทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๘๘
เด็กหญิงปริฉัตร ชืนตา

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กชายชินวัตร มูลสาร

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กชายชลชาติ มูลสาร

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๙๑
เด็กหญิงจีรนันท์ นฤสุข

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๙๒
เด็กหญิงสุวิสา บุญลี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ มูลสาร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กชายอัจฉริยะ แสงโชติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๙๕
เด็กชายธวัธชัย ชืนตา

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์)

วัดหนองไก่ขาว  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๙๖
เด็กหญิงชลธิชา จิตรมา

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กชายนิรภัฎ มูลสาร

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กหญิงโสภิตา เมินแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๖๐/๔๖๙๙
เด็กหญิงวิภาวี ทองโสม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงพัณณิตา บุญทวี

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กชายศุภโชติ ภูสนธิ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดกุดกว้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายอโณทัย อัครชาติ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดกุดกว้าง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายธีรยุทธ นาถาบำรุง

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายอภิวุฒิ อินธิแสน

๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายธีรวัฒน์ โพธิสิงห์

์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายศรุตตินนท์ จันทร์สว่าง

๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงอติกานต์ สินธ์ไทยสง

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายระพีพัฒน์

ั

จันทร์สว่าง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วเศรษฐา

๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงชนากานต์ สาระไอ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๑๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วทิพย์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงธิติยา กองทอง

๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กหญิงรัตน์ตะวัน จันทร์สว่าง

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงกมลพรรณ นาถาบำรุง

๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
วัดโคกกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๕ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๗๑๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ แสนภูวา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๑๖
เด็กหญิงศศิญาภรณ์ จันทร์สว่าง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กชายรัฐภูมิ ศรีแจ่ม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๑๘
เด็กชายรัตนชัย บุญเกิด

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
วัดโคกกลาง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๑๙
เด็กชายชวนากร นามนนท์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กชายญาณากร หงษ์ทอง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กชายพุทธิไกร ศรีวะรมย์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๒๒
เด็กชายศุภนัฐ ศณีดี

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๒๓
เด็กหญิงทิฆัมพร แสนสร้อย

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๒๔
เด็กหญิงธันัชพร ทองไชย

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กหญิงวรรณิศา คำทอง

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๒๖
เด็กชายอภิรักษ์ สมบัติเพิม

่

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๒๗
เด็กหญิงสุพัชญา ประชากูล

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๒๘ เด็กหญิงศิริประภาพร
คะสุดใจ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กหญิงศิริญญา ประชากูล

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กชายธนทรัพย์ ศรีวะรมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๓๑
เด็กชายอดิศร ศิริโสม

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กหญิงฐิติพร พ่มจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กหญิงปุญญิศา ไชยแสง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๓๔
เด็กหญิงปุณยนุช ทองไชย

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กหญิงรมิดา ทองไชย

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กหญิงลูกปลา ภูมิเจริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กชายโชคชัย โคตรพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๓๘
เด็กหญิงกนกพร พงษ์เส็ง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๓๙
เด็กชายจิรวัฒน์ เสมาชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กชายธงชัย ธงฉิมพลี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กชายภูมิทัศน์ ทองเฟอง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองเฟอง

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๔๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงชีวาพร บุญศรี

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงพิมหทัย ทองเฟอง

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๔๖
เด็กหญิงลลิตตา สร้อยแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๔๗
เด็กหญิงวรัชญา สว่างวงษ์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กหญิงวรัญญา บุญทิม

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กหญิงโยวดี ไชยคำ

๐๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๖ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายสราวุฒิ แสงฉัน

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๕๑
เด็กหญิงสุพรรณิกา ศรีจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กหญิงศิรัญธร พลคำแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๕๓
เด็กหญิงลัทธวรรณ สว่างวงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๕๔
เด็กชายกิตติกร เนียมพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๕๕
เด็กชายฉันทิสา คำรัง

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กชายธนพล ทองแถม

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๕๗
เด็กชายวรวิช บุตมะ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๕๘
เด็กชายศุกลภัทร ปรือทอง

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กชายสันติ ศรีจันทร์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ราชโต

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๖๑
เด็กหญิงปริญากรณ์ แสงสุข

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กหญิงรสมนต์ แสงสุข

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กชายธีรภัทร์ หลอดอาสา

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายชายธวัชน์ อ่องรบ

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๖๕
เด็กชายชิตชณุพงษ์ สว่างวงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๖๖
เด็กหญิงสุชานาถ โพธิศรีสม

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กชายจักรวาล สว่างวงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงชญาดา กุลโฮง

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๖๙
เด็กหญิงรัชนีกร ศรีจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะคอม วัดบะคอม  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงสุธาสินี ศรีจันทร์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบะคอม วัดบะคอม  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กชายวันชัย สว่างวงษ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะคอม วัดบะคอม  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กชายพงศกร ทองเฟอง

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะคอม วัดบะคอม  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๗๓
เด็กชายคุณวุฒิ ศรีสุข

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะคอม วัดบะคอม  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กชายอภินันท์ พยุงวงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กหญิงวรัญญา พยุงวงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กชายพีรภัทร วงษ์ศรีแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๔๖๐/๔๗๗๗
เด็กชายวรพล วงษ์ศรีแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กชายอดิศร แสงเดือน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กชายเตวิช ปานทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงภัทรธิดา กากแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กชายกฤตฤชา จันอ่อน

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กชายมารุต แสงเจริญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กหญิงกัลญานี วงษ์ศรีแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กหญิงจิรัญญา ปองศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๗ / ๑๕๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กหญิงปฏิพร กาลจักร

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กหญิงวาสนา ศรีธาตุ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กชายอภิชาติ กาลจักร

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กชายชาญวิทย์ สามาอาพัฒน์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กชายญาณาธิป กล้าหาญ

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายณฐกร สว่างวงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กชายปยะเทพ แสงหิรัญ

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กชายศิวกร จันดา

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๙๓
เด็กหญิงจันทร์จิรา สามาอาพัฒน์

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กหญิงณัฐวรา ยิงใหญ่

่

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กหญิงปาริตา ยอดดี

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๙๖
เด็กชายศักดินนท์ มาบัง

๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กชายชัชพงศ์ พรมษร

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กหญิงภัทรธิดา กล้าหาญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กชายรัชชานนท์ กาฬสุวรรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สายรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงพรรณิภา จันทร์สว่าง

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายณัฐนันท์ แก้วบัวดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กชายรัฐพงษ์ สามาอาพัฒน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงIณัฐชา เรืองวิลัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กหญิงหยาดทิพย์ กล้าหาญ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายอนันดา ธิมาชัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กหญิงชมพูนุช ปานพิมพ์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดเสาเล้า  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กชายศดานนท์ ชืนตา

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดเสาเล้า  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กหญิงพรทิพา ขันคำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดเสาเล้า  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ทานะเวช

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดเสาเล้า  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กชายณัฐพงศ์ พรหมจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย วัดหนองลาดควาย  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๑๒
เด็กหญิงชลิญตา ปานอ่อน

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย วัดหนองลาดควาย  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๑๓
เด็กหญิงปธีมาพร มัสยามาศ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย วัดหนองลาดควาย  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กชายภูตะวัน วาดา

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ วงชารี

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๑๖
เด็กหญิงเกริน ใจช่วง

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๑๗
เด็กชายจิระชัย จำสูญ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๑๘
เด็กชายศุภกร ถึงแสง

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กชายอภิวัฒน์

พิศาลบรรเจิดกุล
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๘ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กชายเรืองยศ แก้วตาวงษ์

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๒๑
เด็กชายศัจกร ก้อนคำ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กชายกิติศักดิ

์

แสวงผล
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๒๓
เด็กชายภาคิน กาสา

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๒๔
เด็กชายรัฐภูมิ สายตา

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๒๕
เด็กชายณัฐพนธ์ นานคำ

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กชายพีรภัทร์ แท่นแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๒๗
เด็กชายนรวุฒิ ศรีชนะ

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๒๘
เด็กชายรวิภาส ใบบัว

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๒๙
เด็กชายกนกพล สืบวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สมวงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๓๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมวงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๓๒
เด็กหญิงดุสิตา สายงาม

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๓๓
เด็กหญิงจิรติกาญจน์ นามธรรม

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๓๔
เด็กหญิงศศิตา กิริยะ

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๓๕
เด็กหญิงวรรณวิสา สืบวงษ์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๓๖
เด็กหญิงวันวิสาข์ ภูตาเลิศ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๓๗
เด็กหญิงปราณปรียา บุดศรี

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๓๘
เด็กหญิงรัตนาวดี ศิลา

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๓๙
เด็กหญิงพริมรตา สายตา

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กชายศรัณย์ สาริมา

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๔๑
เด็กชายคมสันต์ คุณน้อย

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กชายฐิติพงษ์ ลีลา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ตุ้มทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๔๔
เด็กชายภูติ พณุฤทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๔๕
เด็กชายภูมรพี ทองสมบัติ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๔๖
เด็กชายศราวุธ สายโสม

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๔๗
เด็กชายอันดา สืบวงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๔๘
เด็กหญิงกนกพัชร ประสงค์แก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๔๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทวี

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กหญิงดวงใจ อินทรเสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๕๑
เด็กหญิงทิวาวรรณ ภูมิสะอาด

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๕๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปกปอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๕๓
เด็กหญิงธนภรณ์ ภักดิปาน

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กหญิงนุชจรีย์ ทารพรม

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓๙ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๘๕๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คำสี

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๕๖
เด็กหญิงฟาใส สืบวงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กหญิงสิริลักษณ์ สืบวงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๕๘
เด็กหญิงทิพย์มณี ยอดเอือ

้

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๕๙
เด็กชายเจษฎา พูพวง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กชายวิชยพงศ์ เครือระนันท์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๖๑
เด็กชายกีรติ ประสงค์แก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๖๒
เด็กหญิงภัทรธิดา พลอาจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๖๓
เด็กหญิงดวงฤทัย สมบัติวงษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๖๔
เด็กหญิงพลอยชมพู เสือโต

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงนฤมล ประเทศ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๖๖
เด็กชายทรงภพ เกตุด้วง

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๖๗
เด็กชายบัลลพ เสียไพร

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๖๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สืบวงษ์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กหญิงฌานพร พิมเสน

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงปาลิตา รืนเริง

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๗๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ มนต์ขลัง

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๗๒
เด็กชายจักรกฤตพล จันทะเขตร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กหญิงฑิติญาพร ศรีบุญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๗๔
เด็กหญิงพิมพ์นารา เศษคำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๗๕
เด็กหญิงจันทรรัตน์ วิชพล

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๗๖
เด็กชายเกียรติภูมิ ผายพิมพ์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๗๗
เด็กชายนัฐพล สิงครุธ

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๗๘
เด็กชายมิงขวัญ

่

วอทอง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๗๙
เด็กชายสุรดิษ สมจิตร

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายอัศวิน สุดแสง

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๘๑
เด็กหญิงกนกพิชญ์ หอมจำปา

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๘๒
เด็กหญิงเกศรินทร์ พันทอง

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๘๓
เด็กหญิงจิราพร สีลาธร

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๘๔
เด็กหญิงจิราภา สีลาธร

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๘๕
เด็กหญิงชนิกานต์ สิงห์ครุธ

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๘๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ทะโล

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๘๗
เด็กหญิงธิติมา สิงห์ครุธ

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๘๘
เด็กหญิงภวรัญชน์ ไชยนา

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๘๙
เด็กหญิงวริศรา สิงห์ครุธ

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๐ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงวิชชุลดา คงตะเสน

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๙๑
เด็กหญิงวิไลรัตน์ ยวนยี

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๙๒
เด็กหญิงสุปวีณ์ สิงห์ครุธ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๙๓
เด็กหญิงสุวนันท์ ขยันทำ

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๙๔
เด็กหญิงศิริลดา แผงงาม

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีแสงจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๙๖
เด็กชายวิริยะ คงตะเสน

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๙๗
เด็กชายสุทธิพงศ์ ไชยนา

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๙๘
เด็กชายเอกราช ยวนยี

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๘๙๙
เด็กหญิงปุณยวีร์ บุญดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๐๐
นายโกมินทร์ ทองแสง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กชายวัชระ บุญคำภา

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กชายศรีเพชร ผายพิมพ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กชายกฤษฎา ศรีวสุทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กชายโกมินทร์ สีมาชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กชายจิรวัฒน์ สาดแล่น

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กชายธวัชชัย ทาระขจัด

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กชายมงคลชัย ช่างทำ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กชายเสกสรรค์ ดอกบัว

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กชายอนุชา อาชญาทา

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กชายอานุภาพ เชือดี

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๑๑
เด็กหญิงธิติมา พานำเทียง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กหญิงมุฑิตา สารคร

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๑๓
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีส่ง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๑๔
เด็กชายกฤษกร สาระงาม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทิพฤาตรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กชายชาญวิทย์ ลีแวง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๑๗
เด็กชายณัฐดนย์ วังคีรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๑๘
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีวะสุทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๑๙
เด็กชายธีรภัทร พยุงวงษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายธีรภัทร เเสงผล

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๒๑
เด็กชายพีรวัส แสงสุขสว่าง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๒๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ปาละวงศ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๒๓
เด็กหญิงนิตญา ทานิง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กหญิงปวีณา คืนมาเมือง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๑ / ๑๕๘

้
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ยส ๔๔๖๐/๔๙๒๕
เด็กหญิงศิรประภา ผุดผ่อง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๒๖
เด็กหญิงอรนุช สีดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๒๗
เด็กหญิงอรพินท์ สายชารี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๒๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญปก

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๒๙
เด็กชายณัฐดนัย สาระงาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงชลธิชา อรรคบุตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๓๑
เด็กหญิงนัฐวดี ศรีจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๓๒
เด็กหญิงดวงวิภา มีชัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๓๓
เด็กหญิงตติญา เพ็งอินทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กชายกิตติพงศ์ บุญบรรลุ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๓๕
นางสาวอารยา พูลสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๓๖
นายขวัญ บุญปก

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๓๗
นายอิทธิพล บุญทวี

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๓๘
นายจักรวาล วงศ์จิต

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๓๙
นายนัฐพล นัยจิตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๔๐
นางสาวกมลรัตน์ พลพันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๔๑
นางสาวกุลธิดา พรามไธสง

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๔๒
นายวันสเด็จ วันอ่อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๔๓
นางสาวจันทร์จิรา อิมในเมือง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๔๔
นายพงศธร แหวนเงิน

๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๔๕
นายพันธกานต์ ผลจันทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๔๖
นายทรงศักดิ

์

ทองเหลือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๔๗
นายนันทนัฐ แก้วเขียว

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๔๘
นายสิทธิพงศ์ พรมจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๔๙
นายอนุวัฒน์ พรมจันทร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๕๐
นายเจษฎา บุตรอำคา

๓๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กชายสหภาพ พลมาตย์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๕๒
เด็กหญิงชนินาถ ศิริวรรณ

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๕๓
เด็กหญิงชาลิสา ณ ระนอง

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๕๔
เด็กชายอาทิตย์ ทับแสง

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางาม วัดนางาม  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กหญิงอณุภา ทับแสง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๕๖
เด็กหญิงธนัชพร นครศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๕๗
เด็กชายกันตชัย กันเปลียน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๕๘
เด็กชายเอกรัฐ ทับแสง

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กชายจักรพัตร บุตรอำคา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๒ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กชายธัญวัฒน์ นางาม

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๖๑
เด็กชายธันวา เพชรรินทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๖๒
เด็กหญิงพรทิพย์ ฮางลี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๖๓
เด็กชายพีรพันธ์ จันทร์ไชย

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๖๔
เด็กชายศรราม กองทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๖๕
เด็กชายศุภวัฒน์ บุตรอำคา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๖๖
เด็กชายสุรเดช ดาหอม

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๖๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ วงค์ละคร

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๖๘
เด็กหญิงศิรีรัตน์ ห้องแซง

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๖๙
เด็กหญิงสุนิสา วรสาร

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายนฤเบศร์ พลมาตย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๗๑
เด็กหญิงชลธิชา เทพช่วย

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๗๒
เด็กหญิงพลอยสวย ก้อนบุญใส

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๗๓
เด็กหญิงสุจารี กองศักดิดา

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๗๔
เด็กหญิงเพียงดาว พลมาตร

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๗๕
เด็กหญิงศศิธร สุดแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๗๖
เด็กชายเบญจพล พลบูรณ์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๗๗
เด็กชายสรวิชญ์ วงษางาม

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๗๘
เด็กหญิงกมลวรรณ จำปาบุรี

๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๗๙
เด็กชายภานุวัตร พิมพ์สุวรรณ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กชายธีระภัทร เพียรมัน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
วัดโนนแดง  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๘๑
เด็กชายอดิเทพ ผ่านเมือง

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๘๒
เด็กชายอดิศร จันทมาศ

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๘๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

อำไพ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๘๔
เด็กชายชุติชัย ผ่านเมือง

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๘๕
เด็กชายธีรภัทร์ สะอาดเอียม

่

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กชายสิทธิพล แก้วโสภา

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๘๗
เด็กชายชัยชนะ ศรีพรม

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๘๘
เด็กชายณัฐภูมิ สอาดเอียม

่

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๘๙
เด็กชายวรากร มาศขาว

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กชายเดชาวัต แสงทิพย์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๙๑
เด็กหญิงเมธิรา นางาม

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๙๒
เด็กหญิงฐิติวรดา สุนิพรม

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๙๓
เด็กหญิงปริณดา สังข์คีรี

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๙๔
เด็กหญิงทิพย์มนทา วิเศษอุด

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๓ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๔๙๙๕
เด็กชายอภิชาติ หน่อแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๙๖
เด็กชายปฏิภาณ พุทธโสม

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กชายจักริน เพชรไพร

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๙๘
เด็กหญิงวิภาวี พุทธโสม

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๔๙๙๙
เด็กชายรุ่งเรือง เทพช่วย

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กชายวัชรกรณ์ บุญรักษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงวรนุช แสงคำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กชายเมธิชัย เวชกามา

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงจิราภา โคตรพันธ์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงญาตาวี แสนวงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กหญิงณฤชล ฤทธิแผลง

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กหญิงดวงพร ประสมศรี

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กหญิงไอลดา ชิมธพธิคลัง

์

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงวิลาสิณี ประเสริฐ

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กชายทำรงศักดิ

์

หินซุย
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กหญิงธารารัตน์ สายทอง

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กชายศิลา วงษ์ตา

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กชายเดชชัย ศิริมูล

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงฤทธิมนต์ แสนเสนยา

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กชายปาณวัฒน์ โอชา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กหญิงเกวรินทร์ เกษหอม

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กหญิงอรนันท์ เพิมพูล

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กหญิงอาทิจจพันธุ บรรลือหาญ

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

หอมสมบัติ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กชายเอกรินทร์ ทองโสม

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กชายเมธา ประชุมพันธ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กหญิงปภาวี เวชกามา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กชายธีรโชติ เกียรติโพธิงาม

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงฐิตาพร มลาเวช

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กชายวิเศษสิทธิ

์

ตรีแสน
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กชายพัชรพล คุณอุดม

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กชายวรินธร เวชกามา

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กหญิงธัญรดา ทิรอดรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงนันทการณ์ ธงวิชัย

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงสุชาดา อ่อนไทย

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๔ / ๑๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กหญิงสุปราณี อดกลัน

้

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กหญิงปยะรัตน์ ดาวัลย์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กหญิงวันวิสา เกิดหลำ

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กชายบุญญรัตน์ เวชกามา

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ มลาเวช

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กชายเดชนรินทร์ วงค์สุวรรณ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กชายอดิศร อยู่คง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กชายพีรพล แผ่นทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วเกิด

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กหญิงบุษบา เครือวัลย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กชายกฤษกร ไชยศรี

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กชายวัฒพร เนตรวงษ์

๐๕/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กหญิงกมลชนก นาแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กหญิงจิรัชญา วิเศษยา

๑๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กหญิงชัญญาพัชน์ คุณุรัตน์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กหญิงวรัญธลี สุวรรณ์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กชายสิทธิภูมิ ช้อนศรี

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายธีรภัทร ดอกจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กชายอนุชิต อยู่คง

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กชายอดิสร กัณหาวงษ์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กชายอนุพงศ์ วิเศษแก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงสุรินทร นามมนตรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงกมลชนก อาตมะ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายจรักพรรดิ

์

สำเภา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กชายอภินันท์ สุภาพ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายสุริยา พวงบุบผา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงศิริพักตร์ วิเศษแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กหญิงณัฐริกาน เพ็งนุเรศ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กชายภานุพงศ์ ถวิลวงศ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุดาเดช

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายพิเชต รากจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กหญิงผ่องนภา แสงสว่าง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กชายภิรมย์ ริมไสย

๒๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กชายราชวัตร บุตรทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กหญิงกะวินนา แสงสุข

๒๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๕ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นำภา
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายจิรวัฒน์ สู้สงคราม

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กชายเจษฎา สริมา

๓๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กชายวินัย ผ่องใส

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กชายเจตนัตว์ ใจเอือ

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กชายชนะพล เสียงใส

๑๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กชายวรปรัชญ์ ระวังวงค์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

ไตรยสุทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กชายยศวรรธน์ มหาจันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายมานะชัย โสมณวัฒน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายพรเทพ ดวงจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กชายชัยวัฒน์ พลทา

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายกษิเดช หาไชย

๒๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กชายภูชิต อุตภาพ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กชายบุรินทร์ ใหญ่ปราม

๐๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายธาวัน ศรีเนตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กชายอัฐวุช โสตะวงศ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กชายสันติภาพ คันธมาลย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กชายศราวุฒิ โยธานันท์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กชายวรากร แสนสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กชายสิทธิชัย หูตาชัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กชายฐิติศักดิ

์

หวังจองกลาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายวรวิทย์ วิเศษแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายวรโชติ ศรีใสคำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กชายเกียรติพัฒน์ ดำรงค์กุล

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กชายอธิป มีแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กชายอภิชาติ ศรียุทธ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กชายฉัตรพล สนธินาม

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายอภิวัฒน์ แก่นทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายสุรชัย ไชยโชติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กชายบัญชา มหาพจน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กชายปริญญา คัมภ์ทวี

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กชายชัยณรงค์ ศิริไพร

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กชายปกาศิต สมาอาพัฒน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กชายสุรเชษฐ์ ชูรัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๖ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กชายปยะดนัย ศรีหนองโคตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กชายนริศชัย ไชยวิเศษ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายพงศกร ชูรัตน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กชายปณวัฒน์ ศรีมันตะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กชายนนทวัฒน์ มณีฉาย

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กชายกิตติพงศ์ สุวรรณเพชร

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายณฐวัฒน์ บุญมา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กชายภูมิขวัญ กลันไสยสุข

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ ไชยพินิช

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กชายศุภชัย บุญสุข

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กชายธนชัช ทองศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๑๑
เด็กชายโยธิน แก่นสุวรรณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๑๒
เด็กชายธนดล ภาคะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๑๓
เด็กชายภพภูมินัณท์ เอียมชยังกร

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กชายธนาวุฒิ เสนาพรม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๑๕
เด็กชายศุภฤกษ์ เนตรักษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๑๖
เด็กชายธวัชชัย วันดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๑๗
เด็กชายศุภกร การัมย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๑๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

โสพิพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๑๙
เด็กชายบูชิต แก้วทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กชายเทียงธรรม

่

ตังดำรงวัฒน์

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๒๑
เด็กชายศรายุธ ชมภูวิเศษ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กชายกันตพัฒน์ รัตนพืช

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๒๓
เด็กชายชัยบุรินทร์ เนตรหาญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๒๔
เด็กชายกิตติพงศ์ ชูรัตน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๒๕
เด็กชายกิติพัฒน์ ศรีมันตะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กชายบัณฑิตย์ ทองโพธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๒๗
เด็กชายษมาวีร์ ส่วนเสน่ห์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๒๘
เด็กชายธนากร จิตทวี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๒๙
เด็กชายกฤษฐพันธ์ หาไชย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กชายธนดล อาชญาทา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๓๑
เด็กชายณัฐวัตร กลางถิน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๓๒
เด็กชายณัฐพล กลางถิน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๓๓
เด็กชายเบญจรงค์ ไชยคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๓๔
เด็กชายพีรพล ทองศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๗ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๕๑๓๕
เด็กชายภานุวัฒน์ จงศิริวรโชติ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๓๖
เด็กชายอภิรักษ์ เสียงเย็น

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กชายเฉลิมเกียรติ กุกุดเรือ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๓๘
เด็กชายพงศกร ผุดผ่อง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๓๙
เด็กชายธนพล สายวัน

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กชายพีรณัฐ ชัยภู

๐๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๔๑
เด็กชายเนรมิตร์ ลาพานิชย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๔๒
เด็กชายบดินทร์ แซ่อิง

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๔๓
เด็กชายก้องภพ ชัยเดชทยากูล

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๔๔
เด็กชายอนุชา แสงสุวรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กชายสิทธิโชค อาญาสิทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๔๖
เด็กชายเจษฎากร จันต๊ะวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๔๗
เด็กชายศุภชัย เมืองประเสริฐ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๔๘
เด็กชายฤทธิชัย สมสะอาด

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กชายจักรพันธ์ ชัยปญหา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กชายปริญญา ชลาชัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๕๑
เด็กชายภูริพัฒน์ มาณะจักร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๕๒
เด็กชายปารวิท เศษสุวรรณ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กชายนวพล คำมัน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๕๔
เด็กชายอลงกต ไตรยพันธ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๕๕
เด็กชายชัยวัฒน์ วิลัยรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๕๖
เด็กชายจักรินทร์ อาจญาทา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๕๗
เด็กชายจิรวัฒน์ สังแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๕๘
เด็กชายธีรภัทร สายโสภา

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๕๙
เด็กชายฉัตรริน เคยชิน

๑๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กชายนัฐพงค์ ศุภผลา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๖๑
เด็กชายสุวิจักขณ์ จินาวัลย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๖๒
เด็กชายเจษฎา วงษ์สถิตย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๖๓
เด็กชายปฏิภาณ ยุยรัมย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๖๔
เด็กชายปริญญา กาวี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๖๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฟองเนตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๖๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ลครราช

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๖๗
เด็กชายอิทธิชัย แสงงาม

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๖๘
เด็กชายภาคิน ศิลปสว่าง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๖๙
เด็กชายศตวัฒน์ ศรีวิจารย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๘ / ๑๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กชายจักรรินทร์ อุปชัย

๑๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๗๑
เด็กชายจักรกริช สีดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๗๒
เด็กชายปฏิพล กาบินทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๗๓
เด็กชายปณิธาน นามิงขวัญ

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๗๔
เด็กชายสุทธินัย มีทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๗๕
เด็กชายอัครพล ภาคแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๗๖
เด็กชายธนกฤต ปติแก่นทราย

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๗๗
เด็กชายภาคิน เล่าเรียน

๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๗๘
เด็กชายศุภวิชญ์ พลอยบุตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๗๙
เด็กชายศิรกานต์ หลวงเจริญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กชายศิระศักดิ

์

บัวศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๘๑
เด็กชายกนิษฐ์ เซียสกุล

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๘๒
เด็กชายณภัทร สุวรรณเพชร

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๘๓
เด็กชายฉัตรดนัย ยาวะโนภาส

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๘๔
เด็กชายสุธิสิทธิ

์

แก่นพุฒ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๘๕
เด็กชายสิรวิชญ์ แสนสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๘๖
เด็กชายดัสกร ละครราช

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๘๗
เด็กชายคมสัน ศุภผลา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กชายอัครชา ลาดสะมัด

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๘๙
เด็กชายชิษณุชา พาสุข

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กชายกณพัฒน์ แบบทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๙๑
เด็กชายรัฐภูมิ กุบแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๙๒
เด็กชายภัทรพล จุลมี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๙๓
เด็กชายชินาธิป แซ่ตัง

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๙๔
เด็กชายธนวัตน์ คำสุข

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๙๕
เด็กชายศิริวัตน์ คำสุข

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๙๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุ่มมาตย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๙๗
เด็กชายเรืองฤทธิ

์

แก้วบุญเรือง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๙๘
เด็กชายเรืองศักดิ

์

แก้วบุญเรือง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๑๙๙
เด็กชายรัฐพล กฤษณะกาฬ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กชายอเนชา แจ้งจิตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กชายกรภัทร สินธ์พันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กชายพิสิษฐ์ คูหา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กชายธราเทพ ไชยสนธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กชายอนันตชัย สมจิต

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔๙ / ๑๕๘

้
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ยส ๔๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กชายกิตติธัช มีศิริ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กชายสุคนธ์ศร ดวงมาลย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กชายธิติกร ทองแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กชายนิติพงศ์ บุญทรัพย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ อัตรวิชา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กชายกรวิชญ์ อาจหาญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๑๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สายสีแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๑๒
เด็กชายชัยมงคล ชูรัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๑๓
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

ทองใบ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๑๔
เด็กชายพลพล ขันเงิน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๑๕
เด็กชายธนพัตร พรหมจารีย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๑๖
เด็กชายสิทธิพงษ์ เสน่หา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๑๗
เด็กชายภูษิต น้อยหลุบเลา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๑๘
เด็กชายศราดล เหลาคา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๑๙
เด็กชายชัยประกร จบปาน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทาระกรรม

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๒๑
เด็กชายทัศชนะพงศ์ วงษา

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๒๒
เด็กชายพีรัช แสนสุข

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๒๓
เด็กชายณัฐฐินันท์ ค้าข้าว

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๒๔
เด็กชายวรเมธ วงเครือสอน

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๒๕
เด็กชายปยะบุตร เนาวรัตน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๒๖
เด็กชายถิรพร พรมศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๒๗
เด็กชายวรนิพิฐ แซ่นิม

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๒๘
เด็กชายสุวรรณภูมิ จันทร์แก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๒๙
เด็กชายกฤตธนทัศน์ สังขตะอำพน

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายฤทธิชัย โพธิเคน

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กชายรัฐภูมิ เหลาทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๓๒ เด็กชายเปรมสิริวัฒณ์
วราธิกานนท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๓๓
เด็กชายพงศธร พันธ์เพ็ง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๓๔
เด็กชายดัสกร พวงชมภู

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๓๕
เด็กชายอธิวัฒน์ แดดลมรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๓๖
เด็กชายนัฐภัทร สมปอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๓๗
เด็กชายวิทวัส อ่อนสี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๓๘
เด็กชายภาณุวิชญ์ แสนใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๓๙
เด็กชายอิสระ ปริญญาสกุลวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๐ / ๑๕๘

้
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ยส ๔๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๔๑
เด็กชายชยพล โคตรสมบัติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๔๒
เด็กชายวิชาฤทธิ

์

ยาวะโนภาส

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๔๓
เด็กชายภาณุวิชญ์ เกาะกิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๔๔
เด็กชายปาราเมศ กองทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๔๕
เด็กชายพชร ลาภภิญโญ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๔๖
เด็กชายพีระพัฒน์ จันดารักษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๔๗
เด็กชายชินพงศ์ จันทร์ทวี

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ มหามาตย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๔๙
เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

สิงหาทิพย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

อาชญาทา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๕๑
เด็กชายคฑายุทธ ศุภผลา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๕๒
เด็กชายภูมิพลัง วงษ์ศรีแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๕๓
เด็กชายพงศกร สุจิตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๕๔
เด็กชายอันวา บัวทรัพย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๕๕
เด็กชายศุภสิทธิ

์

แก้วลี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๕๖
เด็กชายคณาธิป แก่นคำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๕๗
เด็กชายธนารักษ์ ทรัพย์ทวีทรัพย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๕๘
เด็กชายภูวไนย โสภากันต์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๕๙
เด็กชายศุภวิชญ์ ประสมเพชร

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กชายอรรถพล ศุภผลา

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๖๑
เด็กชายนราธิป จรัณจอหอ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๖๒
เด็กชายทินภัทร นิมอ่อน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๖๓
เด็กชายณัฐนันท์ สิโกมาตย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๖๔
เด็กชายพีรพัฒน์ สว่างวงศ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๖๕
เด็กชายนัธทวัฒน์ เนาวบุตร

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๖๖
เด็กชายปญญพัฒน์ บุตร์เพ็ง

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๖๗
เด็กหญิงพรพรรณ บุญคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๖๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ โคตรวงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๖๙
เด็กหญิงประภัสสร มันจิต

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กหญิงณัฐริกา จูมพิลา

๐๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๗๑
เด็กหญิงชลธิชา ศรีชมภู

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๗๒
เด็กหญิงอาภัสรา วิเวกวิน

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๗๓
เด็กหญิงนำทิพย์ เผ่าเพ็ง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๗๔
เด็กหญิงสิรินยา ประสงค์ทรัพย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๑ / ๑๕๘

้
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ยส ๔๔๖๐/๕๒๗๕
เด็กหญิงปวริศา ศิริวัง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๗๖
เด็กหญิงธัญสมร อรพร

๒๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๗๗
เด็กหญิงจุติมาภรณ์ อุปชัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๗๘
เด็กหญิงจุฑามาศ นรนิล

๐๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๗๙
เด็กหญิงรัตนา สาครรัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงวัลวลี จันทพล

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๘๑
เด็กหญิงณัฐฐาพร เหนือทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๘๒
เด็กหญิงธนัญญา สายโรจน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๘๓
เด็กหญิงประภาพร เสริมทรัพย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๘๔
เด็กหญิงนันทกานต์ โสมะตะนัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๘๕
เด็กหญิงณัชชา ปติแก่นทราย

๐๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๘๖
เด็กหญิงมิรันตี ฉลาดแย้ม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๘๗
เด็กหญิงจิราภา ภู่เงิน

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๘๘
เด็กหญิงนพมาศ มิงขวัญ

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๘๙
เด็กหญิงภัทรสุดา ศรีวิเศษ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กหญิงฉวีวรรณ ใจไวย

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๙๑
เด็กหญิงกัลยา แสงเดือน

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๙๒
เด็กหญิงจันทิมา แก้วดวงใหญ่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๙๓
เด็กหญิงณัชชา โคสุวรรณ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๙๔
เด็กหญิงนลพรรณ น่านโพธิศรี

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๙๕
เด็กหญิงศราวดี หินซุย

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๙๖
เด็กหญิงชนิกานต์ เขียวสุดตา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๙๗
เด็กหญิงธิดาพร ศรีชมพู

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๙๘
เด็กหญิงพรพิภา นันทะภักดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๒๙๙
เด็กหญิงทิพย์วัลย์ ไชยวิเศษ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กหญิงพัฒรวดี กิงมาลา

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กหญิงรุ่งจุรี ธนาคุณ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงปยะพร เข็มทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ นบนอบ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กหญิงพรรษพร ขอสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กหญิงชฎาพร โคตรสมบัติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กหญิงนัฐธิดาภรณ์ เพียวงษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงคชาภรณ์ บุญบรรจบ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กหญิงจุฑามณี รุ่งเรือง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กหญิงสุทธิกานดา สุดแสน

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๒ / ๑๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงอมิตา สุพรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๑๑
เด็กหญิงชลิตา ชนะศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๑๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ไพเราะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๑๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ภาคพรหม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๑๔
เด็กหญิงปนัดดา พลแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๑๕
เด็กหญิงสุชาดา เทพวาที

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๑๖
เด็กหญิงมัณฑิตา ทองโพธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๑๗
เด็กหญิงกัญญรัตน์ ต้นสวรรค์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๑๘
เด็กหญิงวรัญญา โพธิกัณฑ์

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๑๙
เด็กหญิงพรรษา สมสะอาด

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กหญิงวริศรา ทองขาว

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๒๑
เด็กหญิงมลฤดี ศรีเนตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๒๒
เด็กหญิงสวนีย์ ฤทธิจำรัส

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๒๓
เด็กหญิงพรรณภา รัตนประสิทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๒๔
เด็กหญิงลักษณาพร เรืองมนตรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๒๕
เด็กหญิงสุพัตรา สมดัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๒๖
เด็กหญิงศรีสุดา บัวศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๒๗
เด็กหญิงรินรดา หูตาชัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๒๘
เด็กหญิงเจนจิรา มาลัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๒๙
เด็กหญิงมุธิตา นวลสำลี

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๓๐ เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์
ชุดขุนทศ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๓๑
เด็กหญิงอาภัสรา วุ้นชีลอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๓๒
เด็กหญิงรัตติยา สุนทรารักษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๓๓
เด็กหญิงวรรณชรัตน์ แก้วดวงใหญ่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๓๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุดช่วย

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๓๕
เด็กหญิงนิทรียา เวฬุวนารักษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๓๖
เด็กหญิงกรรณิกา เวฬุวนาธร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๓๗
เด็กหญิงเจษราภรณ์ สุกใส

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๓๘
เด็กหญิงปาล์มมี

่

ไชยคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๓๙
เด็กหญิงนพมาศ พลแดง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงสุนิสา คะเณวัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๔๑
เด็กหญิงนาตยา วิจิตขจี

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๔๒
เด็กหญิงจรรยพร ปกปอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๔๓
เด็กหญิงธิติสุดา ทองขาว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๔๔
เด็กหญิงธัญชนก วรประเสริฐ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๓ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๕๓๔๕
เด็กหญิงภาวิณี หลอดแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๔๖
เด็กหญิงธนพร ระรืนรมย์

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๔๗
เด็กหญิงนิศารัตน์ บุตรสอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๔๘
เด็กหญิงพัชลักษณ์ แจ่มกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๔๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญรอดรัมย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงพรชิตา ศรีทราไชย

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๕๑
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สายคูณ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๕๒
เด็กหญิงวรินธร สืบวงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๕๓
เด็กหญิงสร้อยสุดา แสงพันธ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๕๔
เด็กหญิงกนกพร บุญเรือง

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๕๕
เด็กหญิงบุษยมาศ เบืองบน

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๕๖
เด็กหญิงพิชชาอร ชูรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๕๗
เด็กหญิงพรนภัส กุบแก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๕๘
เด็กหญิงทวีพร วงษ์ลคร

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๕๙
เด็กหญิงศศิวรรณ ใบบัว

๒๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กหญิงวรัญญา ชุปวา

๐๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๖๑
เด็กหญิงฟาพราว กระฐินทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๖๒ เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์
สิงห์ทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๖๓
เด็กหญิงจิราวรรณ วงษ์ศิลป

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๖๔
เด็กหญิงชนัญธิดา เวียงคำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๖๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญวัน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๖๖
เด็กหญิงมรกต มันทรารักษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๖๗
เด็กหญิงวรัญญา อมรสิน

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๖๘
เด็กหญิงลักษิกา ทองคำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๖๙
เด็กหญิงณัฐชา เย็นชีพ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กหญิงวิชชากร บุญเต็ม

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๗๑
เด็กหญิงกรนันท์ แย้มหงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๗๒
เด็กหญิงชิดหทัย วินาลัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๗๓
เด็กหญิงกังสดาร ไชยสิม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๗๔
เด็กหญิงธนัชชา วิสา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๗๕
เด็กหญิงอังสนา วัดจำนงค์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๗๖
เด็กหญิงจารุวรรณ หงษ์คำ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๗๗
เด็กหญิงณัฐณิชา วิเวกวินย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๗๘
เด็กหญิงธนันญา อาษาสิงห์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๗๙
เด็กหญิงพิยดา จิตตะยโสธร

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๔ / ๑๕๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงพรนภา แสวงแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๘๑
เด็กหญิงพรนิภา แสวงแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๘๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร ปุยเงิน

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๘๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โสมณวัตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๘๔
เด็กหญิงศราสินี สิงห์หาญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๘๕
เด็กหญิงอธิติญา ตะวงศา

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๘๖
เด็กหญิงพัชราพร ทองขาว

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๘๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ผิวแดง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๘๘
เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีใสคำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๘๙
เด็กหญิงอารียา จันทร์ทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงญาณัจฉรา เวชกามา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๙๑
เด็กหญิงผกามาศ แก้วสาร

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๙๒
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ศรีวิเศษ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๙๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แถมไสว

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๙๔
เด็กหญิงศราวณี ศรีทราไชย

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๙๕
เด็กหญิงอติมา เชือบัณฑิต

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๙๖
เด็กหญิงปภาสินี เวฬุวนารักษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๙๗
เด็กหญิงกัลยา ยาวะโนภาส

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๙๘ เด็กหญิงประกายเดือน
พิลาวุฒิ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๓๙๙
เด็กหญิงกันติชา พันสาย

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กหญิงอนุธิดา แสงยางใหญ่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๐๑ เด็กหญิงสริญญาภรณ์
เรืองศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กหญิงปริยากร โคตรสมบัติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์แก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงปพิชญา โวหาร

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พาลพล

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงณฐา วชิรชัยนา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กหญิงปยะธิดา มิงขวัญ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงอังควิภา ผายงค์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ทองขาว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๑๑ เด็กหญิงณัฐชนันท์พร
โชติพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๑๒
เด็กหญิงจิราภา สีชา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๑๓
เด็กหญิงศิริวิมล สืบศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๑๔
เด็กหญิงวิจิตรา วงศ์ถามาลย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๕ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๕๔๑๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ขันเงิน

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๑๖
เด็กหญิงอมรทิพย์ พันธ์ศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กหญิงอทิติยา หน่ายโย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๑๘
เด็กหญิงศลิษา คุณวุฒิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๑๙
เด็กหญิงอธิชา ขำสาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กหญิงแพรวา จอมวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๒๑
เด็กหญิงกนกลัดดา ทองอ่อน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๒๒
เด็กหญิงอุบลวรรณา จันทราศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๒๓
เด็กหญิงอภิชญา คุ้มเรือน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๒๔
เด็กหญิงสุวนันท์ ทองแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๒๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เหลาทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๒๖
เด็กหญิงฑิฆัมพร ทองแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๒๗
เด็กหญิงวราพร นันนวล

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๒๘
เด็กหญิงศรุตยา ฝปากดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๒๙
เด็กหญิงสุธิดา สมหวัง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กหญิงสุภัคพร มุ่งผล

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๓๑
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา กิมะพงศ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๓๒
เด็กหญิงรินรดา ภู่ระย้า

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กหญิงปนัดดา ไชยชมภู

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๓๔
เด็กหญิงนงนภัส กัณหา

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๓๕
เด็กหญิงณรัญญา โคตรสมบัติ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๓๖
เด็กหญิงกมลวรรณ ใหญ่สาร

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ยุบลศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๓๘
เด็กหญิงสาวิตรี คมขำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตังตรงจิตร 15

้

ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๓๙
เด็กหญิงสิริวรรณ แก่นนินทร์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กชายก้องนรินทร์ อุตอามาตย์

๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ทานะเวช
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๔๒
เด็กหญิงมนัสชนก บุญสี

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๔๓
เด็กหญิงยุภาพร บุญศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๔๔
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

โสรภาพ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๔๕
เด็กหญิงอรฤทัย แสงพล

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๔๖
เด็กชายภัคพล ธรรมมนตรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๔๗
เด็กหญิงกัลยกร พิระภาค

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๔๘
เด็กชายวิทวัช บุญภิละ

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กหญิงปาริชาติ ประทุมชัย

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๖ / ๑๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กหญิงภานุชนารถ สมหวัง

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๕๑
เด็กหญิงสุทธิดา สตรีพันธุ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๕๒
เด็กหญิงอรสา บุญสี

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๕๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุญปก

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๕๔
เด็กหญิงอารียา พนมเขต

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๕๕
เด็กหญิงอินทุอร ณ รังสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๕๖
นายพีทชณุ บุญศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๕๗
นางสาวนุสรา พันธ์เพชร

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๕๘
นางสาวจีรภา คำแสน

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๕๙
นางสาวนริศรา พิมโคต

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๖๐
นางสาวปญานุช พฤกษชาติ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๖๑
นางสาวปยธิดา พรมยาน

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๖๒
นางสาวปุษยา ไชยนา

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๖๓
นางสาวอรัญญา จันทร์สว่าง

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๖๔
นางสาวสิริยากร อินทร์สอน

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๖๕
นายธนากร สมเสาร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๖๖
นายภูวดลน์ พันธ์เพชร

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๖๗
นายวีระพงษ์ นาถาบำรุง

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๖๘
นางสาวภาวณี กองทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๖๙
นางสาวสิรินภา บุญศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๗๐
นางสาวอนันทิพย์ อำพันธ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๗๑
นางสาวอรุณณี พันธ์เพชร

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๗๒
นายกฤษรวนิช บุญศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๗๓
นายสราวุฒิ สตรีพันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๗๔
นายอดิศร หม้อปลัดชัย

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๗๕
นางสาวฐิติมา ทานะเวช

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๗๖
นายธนากร พันเพ็ชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๗๗
นายประวิทย์ อ่อนละมุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๗๘
นายวีระ อินทะวิชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๗๙
นายอาทิตย์ สวัสดิเสรี

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๘๐
นายพีรศักดิ

์

กุลากุล
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๘๑
นางสาวภัชรา พันธ์เพชร

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๘๒
นายธนบัตร จันทพาล

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๘๓ นางสาวกตัญญ์ชนกญ์
วงศ์จันทร์

๒๘/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๘๔
นางสาวกนกภา ศรีมุงคุล ๗/๐๖/๒๕๓๐ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๗ / ๑๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๔๖๐/๕๔๘๕
นางจงใจ ยุทธพงษ์

๘/๐๙/๒๕๑๔
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๘๖
นางจิราพร ชูรัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๘๗
นางสาวชลศรัญย์ อุ่นศิริวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๘๘
นายธนวัฒน์ บัวแย้ม

๑๑/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๘๙
นายธีระพัฒน์ เข็มเงิน

๒๘/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๙๐
นางสาวนุชฎา พรมรักษ์

๑๘/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๙๑
นายบุดดี ต้นทัพไทย ๙/๐๕/๒๕๐๔ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๙๒
นางปณิตา ทิพย์มาก

๒๔/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๙๓
นางปยะนุช นามเจริญ

๑๙/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๙๔
นายพงษ์ศักดิ

์

ทองไชย
๑๒/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๙๕
นางพัทธนันท์ ทานะเวช

๕/๑๐/๒๕๒๔
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๙๖
นางรักษ์มณี สารเสวก

๒๔/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๙๗
นายวัฒนา ยอดมงคล

๒๐/๐๙/๒๕๐๒
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๙๘
นางสาวสุพิศ จันทาทิพย์

๒๙/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๔๙๙
นางสาวสุภัทรา แสงจันดา

๑๗/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๕๐๐
นางสุมาลี ลุนาบุตร

๔/๐๕/๒๕๒๓
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๕๐๑
นายอนุพงษ์ ไพบูลย์ ๕/๐๔/๒๕๓๐ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๕๐๒
นางอรทัย เกียรติวงศ์ทอง

๑๕/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๔๖๐/๕๕๐๓
นางเบญจมาศ โกนจา

๒๙/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕๘ / ๑๕๘

้
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