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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดยโสธร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๔,๐๕๙ คน ขาดสอบ ๑,๒๖๒ คน คงสอบ ๒,๗๙๗ คน สอบได้ ๑,๕๖๖ คน สอบตก ๑,๒๓๑ คน (๕๕.๙๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๐๐๑
นางสาวจรัสแข แสนวงษ์

๑๙/๐๑/๒๕๐๕

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๐๒
นางประจิม พลมาตร

๑๒/๐๓/๒๕๐๕

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๐๓
นางมณีรัตน์ จันทอง

๑๗/๐๓/๒๕๐๘

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๐๔
นายนคร พันธ์ทอง

๒๖/๐๘/๒๕๑๐

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๐๕
นางรัชนีบูรณ์ ผาสุก

๓๐/๐๗/๒๕๑๖

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๐๖
นายวิชิต ครองยุธ

๑๗/๐๒/๒๕๒๑

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๐๗
นายเยียมสุริยัน

่

อุตอามาตย์
๑๐/๐๑/๒๕๒๒

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๐๘
นายหนูกร จันทะชัย

๐๘/๐๑/๒๕๒๔

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๐๙
นายบุญเพ็ง แสงฉวี

๐๘/๐๒/๒๕๒๕

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๑๐
นายเมธาวิน อินอ่อน

๐๑/๐๒/๒๕๒๕

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๑๑
นายสมโภช ศรีสล่าง

๐๖/๐๔/๒๕๒๕

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๑๒
นายมารุจน์ ทองขาว

๒๑/๐๗/๒๕๑๗

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๑๓
นายจิระพันธ์ จันทมาลี

๒๓/๐๙/๒๕๓๕

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๑๔
นางสาวกัญญ์นภัช บุญขจร

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๑๕
นายกิตตินันท์ ใจชืน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๑๖
นางสาวขนิษฐา วิเวกวินย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๑๗
นางสาวขวัญข้าว เข็มทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๑๘
นายจิรายุส โคตรสมบัติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๑๙
นางสาวจุฑามาศ นางาม

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๒๐
นางสาวจุรีมาศ สาระบุตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๒๑
นางสาวชนาภา ยาวะโนภาส

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๒๒
นางสาวชลธิชา จำใบรัตน์

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๒๓
นายชาติชาย อุ่นใจ

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๒๔
นางสาวชุติมา มาลัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๑ / ๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๐๒๕
นางสาวฐิติมา กรทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๒๖
นางสาวฐิติมา พิมพ์สาร

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๒๗
นางสาวณัฐชยา วรรณจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๒๘
นางสาวณัฐนรี ศรีสวาสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๒๙
นางสาวดวงฤทัย พรไสย

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๓๐
นายทรงยศ สุรินทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๓๑
นายธีรภัทร ศิริวัฒน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๓๒
นางสาวนริศรา สารธิมา

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๓๓
นายนัฐภูมิ คำสี

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๓๔
นางสาวปนัดดา นิจพาณิชย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๓๕
นางสาวปานวาด พุทธพรหม

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๓๖
นางสาวปาริฉัตร เขยสูงเนิน

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๓๗
นางสาวปยภรณ์ กริตยวงศ์ศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๓๘
นายปยะพล ไม่โศก

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๓๙
นางสาวพนิดา ศรีวิเศษ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๔๐
นางสาวพัชธิลดา พัฒนไกรสิน

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๔๑
นางสาวพัชราภรณ์ ศิริ

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๔๒
นางสาวพิมพ์พรรษา ขยันทำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๔๓
นางสาวพิยดา บุญเพ็ญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๔๔
นายพีรพัฒน์ ยาวะโนภาส

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๔๕
นางสาวภิญญดา อ่อนพฤกษ์ภูมิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๔๖
นางสาวมิงขวัญ

่

พันสาย
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๔๗
นางสาวรพีพัฒน์ ปองไพสิฐศักดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๔๘
นางสาวรัศมี บุญคำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๔๙
นางสาววรินทร ไชยวิเศษ

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๕๐
นางสาววริสรา หูตาชัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๕๑
นางสาววิภาดา ชูรัตน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๕๒
นางสาววิลาวัณย์ ช้อนทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๕๓
นางสาวศศิธร คงกระพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๕๔
นายศิระโยธิน จันละบุตร

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๕๕
นางสาวศิริภา ดีพิมาย

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๕๖
นายศิริศักดิ

์

อยู่คง
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๕๗
นายศุภชัย สายงาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๕๘
นางสาวสกาวรัตน์ ชูรัตน์

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๕๙
นายสุรศักดิ

์

ศรีใส
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๒ / ๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๐๖๐
นายอดิศักดิ

์

ขันเงิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๖๑
นางสาวอรณิชา สายศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๖๒
นายอัศวิน ทวินันท์

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๖๓
นางสาวอารียา พลเยียม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๖๔
นางสาวอิศราภรณ์ คูณสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๖๕
นายเกียรติศักดิ

์

ทองคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๖๖ นางสาวเบญจมาภรณ์
พลพันธ์งาม

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๖๗
นางสาวเมธาวี ผิวอ่อน

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๖๘
นายกนก สอนสวัสดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๖๙
นางสาวกมลลักษณ์ อยู่มา

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๗๐
นางสาวกรกัลยา พัฒนไกรสิน

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๗๑
นายกฤษกร พิญญศักดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๗๒
นางสาวกุลธิดา ปทุมวัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๗๓
นางสาวจิรนันท์ โพธิงาม

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๗๔
นายฉัตรชัย พลสิงห์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๗๕
นายฉัตรชัย มูลมนัส

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๗๖
นางสาวชัญญานุช โคตรสมบัติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๗๗
นางสาวญานิกา สวงรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๗๘
นายฐิติพงศ์ พลหาญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๗๙
นายฐิติพงศ์ มาอินทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๘๐
นายณัฐดนัย ทันศิริประยุทธ

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๘๑
นางสาวดวงพร คงทน

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๘๒
นายทศวัต ไชยวิเศษ

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๘๓
นายธนพนธ์ โพธิชัย

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๘๔
นางสาวธนัชชา ธรรมวิรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๘๕
นางสาวธนัชพร วงศ์พันธ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๘๖
นางสาวนริศรา แสงพล

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๘๗
นายนันทวัฒน์ ประชุมพันธ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๘๘
นางสาวนันท์นภัส วงษ์เวช

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๘๙
นางสาวนาลิตา พรมบุตร

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๙๐
นางสาวปภัสรา วงษ์ปตตา

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๙๑
นายปวริศ วงศ์อามาตย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๙๒
นางสาวปวีณา สินโคกสูง

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๙๓
นางสาวพัชรนิดา อุปสาร

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๙๔
นางสาวพิมลรัตน์ สายสมบัติ

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๓ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๐๙๕
นายพิสิษฐ์ ขยันทำ

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๙๖
นายพิเชษฐ์ไชย ภวะวิจารณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๙๗
นางสาวภัคจิรา ภูวดิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๙๘
นายภัทรดนัย ภัทรวงศา

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๐๙๙
นายภูวนาท ถนัดทาง

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๐๐
นางสาวระภัสร โสธรศักดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๐๑
นางสาววรัญญา บุตรวิชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๐๒
นายวายุ ปานคง

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๐๓
นางสาวศศิกาญจน์ ทองสถิตย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๐๔
นางสาวศศิธร หูตาชัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๐๕
นางสาวศุภาวิณี นักธรรม

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๐๖
นายสมรักษ์ วิเวกวินย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๐๗
นายสันติภาพ ขันเงิน

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๐๘
นางสาวสุพรรณี สีนะพรม

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๐๙
นางสาวสุภัตรา กองนิกร

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๑๐
นางสาวสุภัทตรา พระสุนิน

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๑๑
นางสาวสุรีชา พิจาร

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๑๒
นายอดิสรณ์ ประชาด

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๑๓
นางสาวอภิสรา บุญเรือง

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๑๔
นางสาวอาริษา อดกลัน

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๑๕
นางสาวกมลวรรณ แสนลา

๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๑๖
นายกฤตเมธ สังข์ทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๑๗
นายกฤษกร สุ่มมาตย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๑๘
นางสาวกัญญวรรณ ปทุมวัน

๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๑๙
นางสาวกัญญานาษฐ์ จันทะสีใส

๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๒๐
นางสาวกัณฐมณี ปานพิมพ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๒๑
นายกัณทพงษ์ นักร้อง

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๒๒
นางสาวกาญจนา ละครราช

๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๒๓
นางสาวกาญจน์ชนก นุตภิบาล

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๒๔
นางสาวขวัญทิพย์ อุปชัย

๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๒๕
นางสาวจณิศตา คำมะลุน

๐๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๒๖
นางสาวจริยาภรณ์ พิณทรัพย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๒๗
นางสาวจารุวรรณ จันทร์สด

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๒๘
นางสาวจารุวรรณ สารินทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๒๙
นางสาวจิตติยากร อ่อนสนิท

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๔ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๑๓๐
นายจิรภิวัฒน์ เมืองหนองหว้า

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๓๑
นางสาวจิราภรณ์ พันวิเศษ

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๓๒
นางสาวจิราวรรณ สถิตมงคลชัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๓๓
นางสาวจิราวรรณ เชยทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๓๔
นางสาวจุฑาทิพย์ ส่งศรีสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๓๕
นางสาวจุฬารัตน์ เจริญศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๓๖
นางสาวชนัฐดา พาลำโกน

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๓๗
นางสาวชนิกานต์ เสนาฤทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๓๘
นางสาวชนุตพร ผลจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๓๙
นางสาวชมพูนิกข์ สมหวัง

๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๔๐
นางสาวชลธิชา ยมหงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๔๑
นางสาวชลลดา เสียงขจร

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๔๒
นางสาวชาลินี สิงครุธ

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๔๓
นายฐิติวัฒฑ์ อุ่นตา

๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๔๔
นางสาวณัฐฐิตา ฝปากดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๔๕
นางสาวณัฐธิดา มาตเลิง

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๔๖
นายณัฐพล ตันโป

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๔๗
นางสาวดวงใจ อาชญาทา

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๔๘
นายทยากร เติมชาติ

๒๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๔๙
นางสาวทวินันท์ วิเวกวินย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๕๐
นายธนากร พรมลี

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๕๑
นางสาวธัญจิรา แก้วจันทร์วงษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๕๒
นางสาวธิดารัตน์ แสนนาม

๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๕๓
นางสาวธิดารัตน์ ไชยมาตย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๕๔
นายธีรภัทร กำแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๕๕
นายธีรราช รามวงศ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๕๖
นางสาวนภาพรรณ เฉลียกลาง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๕๗
นางสาวนิวาริน บุญรักษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๕๘
นางสาวปนัดดา แสงใสแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๕๙
นางสาวประภาพร บุญจิตร

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๖๐
นางสาวปรียาพร สมพงศ์พันธ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๖๑
นางสาวปยธิดา อุปสาร

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๖๒
นายพงศกร ชืนชม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๖๓
นางสาวพลอย ศรีสกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๖๔
นายพศวัตฏ์ อันทรินทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๕ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๑๖๕
นางสาวพัชราภรณ์ บุตรบุรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๖๖
นางสาวภคพร

สวรรค์ยอดประพันธ์ ๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๖๗
นายภาคิน ว่องไว

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๖๘
นายภูริณัฐ ยีทอง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๖๙
นางสาวมณฑนา ประดับไพร

๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๗๐
นางสาวมัทธนา มาตย์วงศ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๗๑
นางสาวมีนนารา ศุภผลา

๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๗๒
นายลิขิตกุล หาญเพชร

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๗๓
นางสาววัชรียา สารบูรณ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๗๔
นางสาววิภาวี แก้วลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๗๕
นางสาววิราวรรณ ผ่องใส

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๗๖
นางสาววิลาสินี แก่นพุฒ

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๗๗
นายวิศรุต ธำรงทรัพย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๗๘
นางสาววิสุทธินันท์ อำนวย

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๗๙
นายวิโรจน์ วงสุรินทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๘๐
นางสาววิไลพร ชุมนุม

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๘๑
นายศราวุฒิ มณีจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๘๒
นางสาวศริน ใต้ระหันต์

๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๘๓
นางสาวศศินา เอกา

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๘๔
นางสาวศิริบูรณ์ หลักหาญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๘๕
นางสาวศุจิกา ทีนำคำ

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๘๖
นางสาวสมฤทัย นักบุญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๘๗
นางสาวสราลิตา ณุวงษ์ศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๘๘
นางสาวสาวิตรี วงษ์พานิช

๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๘๙
นางสาวสิริวรรณ ปทุมวัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๙๐
นางสาวสิริวิมล เวียงอินทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๙๑
นางสาวสุจิตรา กุลชฤทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๙๒
นางสาวสุจิตรา บรรหารบุตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๙๓
นางสาวสุธาสินี แสวงดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๙๔
นางสาวสุนิศา พลธรรม

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๙๕
นางสาวสุพิชญา เวียงแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๙๖
นางสาวสุภาพร บัวผัน

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๙๗
นางสาวสุภาวดี พิมพ์สะอาด

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๙๘
นางสาวสุวนันท์ จันใด

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๑๙๙
นางสาวสุวนันท์ แซงวงษ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๖ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๒๐๐
นางสาวสุวิสา มะลิต้น

๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๐๑
นายอติรุจน์ รัตนชัย

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๐๒
นางสาวอทิตยา ชินคำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๐๓
นางสาวอนุธิดา ศรีนพรม

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๐๔
นายอนุรักษ์ พันธ์ครู

๐๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๐๕
นายอภิชัย กาลจักร

๑๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๐๖
นางสาวอมรรัตน์ นามาก

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๐๗
นางสาวอรทัย ใจน้อย

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๐๘
นางสาวอรวรรณ ประสมศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๐๙
นางสาวอริษรา บุตรโคตร

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๑๐
นางสาวอรุณีย์ ศรีจันดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๑๑
นางสาวอลิสรา ทองปาน

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๑๒
นายอัครเดช บุญมา

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๑๓
นางสาวอัจฉราวดี บุญเจริญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๑๔
นายอัจฉริยะ บุญช่วย

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๑๕
นายอัษรายุทธ ณุวงษ์ศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๑๖
นางสาวอาจารีย์ ประชุมไชย

๐๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๑๗
นางสาวอารีญา โพธิสูง

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๑๘
นางสาวอารียา แดงโสภา

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๑๙
นางสาวอินทิรา มะณีย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๒๐
นางสาวอุดรรัตน์ ขายม

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๒๑
นางสาวเกวลิน ตรีแสน

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๒๒
นางสาวเจนจิรา ทุมวงศ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๒๓
นางสาวเจนจิรา ผ่องใส

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๒๔
นางสาวเนตรนภา พิมพ์บูรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๒๕
นางสาวเพชรลดา สิงห์คำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๒๖
นางสาวเพชรา บรรหารบุตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๒๗
นางสาวเพ็ญนภา สีหามาตย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๒๘
นางสาวเรณุมาศ เดชะบุญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๒๙
นางกรรณิกา ไขลี

๒๙/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๓๐
นางอุไลวัลย์ อาจนิยม

๐๑/๐๕/๒๕๐๙
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายศุภวิทย์ หล่าแสนเมือง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงชุติมา หาไชย

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)

วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงกมลพร อดกลัน

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายชัชชล โพนแดง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๗ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๒๓๕ เด็กชายประวัติศาสตร์
บุญมัน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงรุจิรา เวชกามา

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงกนกพร เวชกามา

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ชูรัตน์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงประกายแก้ว

อินทร์อ่อน
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายประศาสน์ ทาสมบูรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงพีรดา สถิตมงคลชัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงอภิญญา ชูรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงจิรภัทร์ แพงคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายชลนรินทร์ พวงปญญา

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายรัชพล ดวงบัญชา

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายรัชพล โคตรสมบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงวนิดา วงษ์ศิลป

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงสุชาดา จีระพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงสุปราณี กันภัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงเจนจิรา ขันแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๕๑
นางสาวจิราภรณ์ ศรีสุวรรณ

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๕๒
นางสาวปยพร จันทร์ศิริ

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๕๓
นางสาวมณีรัตน์ พรมอักษร

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๕๔
นางสาวมะลิวัลย์ สุวรรณเพ็ชร

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๕๕
นางสาวศศิธร อินทร์วิเชียร

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๕๖
นายสหพล เกษียร

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๕๗
นางสาวเจนจิราพร ดวงบัญชา

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๕๘
นางสาวณัฐนิสา ไชยวิเศษ

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๕๙
นางสาวณัฐวรรณ กลินรุ่ง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๖๐
นางสาวทิพย์สุคนธ์ ปุริต

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๖๑
นายพีรภาส แก้วพิลา

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๖๒
นางสาววัลวิภา เรืองแสน

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๖๓
นางสาววีรญา เวชกามา

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๖๔
นางสาวหยดเทียน อยู่คง

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๖๕
นางสาวอวยพร เสริมจันทร์

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๖๖
นางสาวปณิดา เวชกามา

๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๖๗
นางสาวสุนิตรา ราษฎรดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๖๘
นางสาวอทิฏยา เวียงสมุทร

๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๖๙
นางสาวอรวิภา โยธาจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๘ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๒๗๐
นางสาวอัจฉรา นักฟอน

๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์เรือง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายจิรวัฒน์ อาชญาทา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงชนัญญา ณุวงษ์ศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงสุชญา สีลาดเลา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายสุรวุฒิ วันเมืองเก่า

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายศิริพัฒน์ ศรีเสมอ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงพิมพ์ดารณี เสงียมวิบูลย์

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงกนกวรรณ หลอดแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงรังสิมา นามวงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงพรวดี เผ่าเพ็ง

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงมนธิชา ทบผา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงรวงข้าว เพิมพูน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงนพรดา ไชยลาโพธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงปาริชาติ บุตรวิชัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงสุภาวดี สืบศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จำปานวล

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงบุษบา เวชกามา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงจริยาภรณ์ นุริตมนต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงณัฐพัชร์ ชืนตา

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๙๐ เด็กหญิงพลอยพรรณ ชุมนุม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงภัทรธิดา บุดดีวงศ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ผุดผ่อง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงศิริญารัฐ โสมะตะนัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงชญานันท์ ชมวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงปดิวรดา บุตรสูง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กชายจิระเดช ขาวผิว

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงพานิดา จันทนาม

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงเยาวพร สำโรง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๖๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงณัชชา สุวรรณธาดา

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงนภสร เกษร

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายพงษศธร ก้องเสียง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายศิลา เวชกามา

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ขันแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายอนิรุจน์ นกยอด

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๙ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายอภิวัฒน์ นามแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายธีรพงศ์ แสนสุข

๐๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงประภัสสร พวงพัว

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงอินทิรา บุญทา

๑๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายฐาปกร แสนสุข

๐๗/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญล้น
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ กาละปกษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงนำทิพย์ เผ่าเพ็ง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายประกาศิต ทองโสม

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีสมัคร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายษมาวีร์ ส่วนเสน่ห์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงหทัยชนก คำแสง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีธาตุ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๑๘
เด็กชายกฤษกร บุตรพรม

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายคมสัน ทองศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา คำแสน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงพรนภา สีทา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ทองขาว

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายมงคล ทองคำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงรัชนีกร แก้วก่อง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงวรนุช สมหวัง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงสุณิตา สิริโสม

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงสุพรรณี มูลสาร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงจันทิมา แก้วดวงใหญ่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงจิตรกัญญา ผิวชะอุ่ม

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ กุดแถลง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายธวัชชัย โคตพันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงธัญชนก กรณียกิจ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงธิติสุดา ทองขาว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงปยะธิดา จันทร์งาม

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงพนิดา แก้วดวงใหญ่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๓๖
เด็กชายพีระศักดิ

์

กระแสจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงรสริน แก้วดวงใหญ่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงวรฤทัย มูลสาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายอนุชา แสวงผล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงเครือมาศ แก้วดวงใหญ่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายเจษฎา ตาฝน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงเบญญาภา เนตรหาญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๔๓
นางจิรวรรณ วอลเตอร์ส

๐๕/๐๙/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๔๔
นางจุฑามาศ แก่วไวยุทธ

๐๘/๐๑/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๔๕
นายธนศักดิ

์

เจริญเขต
๑๖/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๔๖
นายพงษ์ศักดิ

์

สุระขันธ์
๑๓/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๔๗
นายวิชยุตม์  แสนโสภาวัน

๑๙/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๔๘
นายวิชิต ภูศรีฐาน

๒๘/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๔๙
นางศิริสมร เจริญทรัพย์

๓๐/๐๗/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๕๐
นางศุภกานต์ ศรียุทธ

๓๐/๐๘/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๕๑
นางสายทอง แก้วคำจันทร์

๐๑/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๕๒
นางสาลี ไทยโพธิศรี

์

๑๖/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๕๓
นายสุดใจ แก้วคำจันทร์

๑๙/๐๗/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๕๔
นางสุภาวดี เสนาพรม

๐๑/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๕๕
นางสุวรรณี อัศวาวุฒิ

๐๔/๐๒/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๕๖
นางอุไรวรรณ กุบแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๕๗
นางเจนจิรา สีลำดวน

๑๔/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายชัยประภัส พรานเนือ

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงปภาดา อุปชัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายภักดี มูลสาร

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ อุปชัย

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายเรืองวิทย์ เวฬุวนารักษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงฐิตารีย์ วงษ์ษา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไชยรักษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงนิชุดา จูมพิลา

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงสวลักษณ์ สมหวัง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงชลลดา มหามาตย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงนันทกานต์ เสน่หา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงปวริสา จักสาร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๗๐
นางสาวศุภธิดา กันภัย

๐๔/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ชมภูพาล

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงนันทพร โคตรสมบัติ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงบัวชมพู ทองแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายวันชัย ลือโสภา

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๓๗๕
นายพงษ์สุระ ชูรัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงจิราวรรณ วงษ์ศิลป

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ หลอดแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงปนัดดา พลแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงพรทวี มาณะจักร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงพัณณิตา หลอดแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงภาวิณี หลอดแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

หลักหาญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๘๓
นางไพฑูรย์ อุทัยแพน

๐๘/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงนันทพร สุริยะศักดิสิทธิ

์ ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายศุภกรณ์ หอมแก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ โคตรสมบัติ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงอพัชราภร ทองคำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงโศภิตา ยาวโนภาส

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงกนกพรรณ แก่นสุวรรณ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ เวชกามา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายวัชรพล วราสินธุ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงภริตา คัชกร

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ผิวผ่อง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๙๔
เด็กชายคณิต ไชยช่วย

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงจันจิรา ทองปาน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงจินดารัตน์ ภูผา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายธันยนิษฐ์ เจียงขวา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงนัทชา มาลัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายนิรัตศัย ทองงาม

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายปริญลักษณ์ ชอบศิลป

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายภาณุวัตร ฝูงใหญ่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายมงคล ศรีจันทร์สุข

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายศุภชัย ทรายทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงสิรีธร เหล็กกล้า

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายอภิชาติ เหล็กกล้า

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงอัจฉราพร ศรีจันทร์สุข

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายเรวัฒน์ แสนสวาสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายเหล็กเพชร เหล็กกล้า

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายเอืออังกูร

้

โพธิศรี

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายกรวิชญ วงศาสนธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายกิตติชัย ไชยช่วย

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงจิรนันท์ กกฝาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๑๓
เด็กชายจิรวัฒน์ กกฝาย

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๑๔
เด็กชายชนสิษฎ์ ใจปง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๑๕
เด็กชายธนพล สมอ่อน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายธนัญชัย สรฤทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๑๗
เด็กชายนครินทร์ โซ่ทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายนิติภูมิ โคตรวิชัย

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร พูลรักษา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายพีระพัทธ์ แสนสวาสดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายภาราดร นามแสง

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงภาวิณี นาสวาสดิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

เจริญสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายสุรเกียรติ

์

ศิริดล
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ดาษดืน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายอภินันท์ จันทวงค์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงอรยา ทวยนันท์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายจีระศักดิ

์

โพธิจักร์

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายทศทิศ เจริญศิริ

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายนราทิพย์ โมราขาว

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายพิพัฒน์ ทองปาน

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงรัตน์ลดา พิมพ์ทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๓๓
เด็กชายวัชระพล ภูผา

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายสรรพัชญ์ แสนจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายเจษฎา ดาษดืน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๓๖
นางเปรมฤดี จวนสาง

๑๓/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันทา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางนา วัดกลางนา  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญสาร

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายกันตภณ พูลทวี

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงมัทนา จันทา

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงรุ่งทิวา หล่มชารี

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงสุทธิดา แดงบุญเรือง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายสุรเกียรติ วงเวียน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริดล
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓ / ๔๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ รวมธรรม

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงติยะทาดา เชียงเครือ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๔๗ เด็กหญิงประพันธ์ทิพย์
มิงศูนย์

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงพรรณษา บุญสาร

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายมณฑล หลักคำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงอาภัสรา ชาวไทย

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงอิสรา เชือชาร

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงกรกนก รามบุตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองเจียว

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงดาริน วังอาจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงธัญญา หอกคำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงปรางอุลัย สายทองคำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงมุฑิตา เวียงสิมา

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายฤทธิพงษ์ วงศ์อนันต์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายวรปรัชญ์ คำแพงทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงวันดี รอดเจริญพันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๖๑
เด็กชายวีระพงษ์ บัวเกษ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายสุรวิช หลักคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงเจนจิรา ภูครองจิตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๖๔
เด็กชายเจษฎา หลักคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๖๕
นายนนทกานต์ ทองทา

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๖๖
นางสาวราตรี พูพวง

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๖๗
นางสาววิภาดา ทองทา

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๖๘
นายอภิสิทธิ

์

แพทย์ทองซิว
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๖๙
นางสาวจุฑาทิพย์ ภูจัตตุ

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๗๐
นายธนพล พูพวง

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๗๑
นายนาวิน บุญล้น

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๗๒
นายสิทธิกร ทางาม

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๗๓
นายเจนณรงค์ สุตะคาน

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๗๔
นางสาวจริยา สุตะคาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๗๕
นางสาวณัฐรินทร์ แสนสุจริตกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๗๖
นางสาวปยะวรรณ วงษ์ศิริ

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๗๗
นางสาวอรอุมา บุญไชย

๒๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงอรุชิดา ดวงตา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงณัฐสุรางค์ หงษา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงพลอยนารี นกทวี

๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงวาริยา กล้าหาญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงสุณิสา เสมอใจ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงสุธาสิณี ศิริป

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงนริธิรา ทรัพย์เมือง

๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายชรัญปกรณ์ อาษาศึก

๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงชุรีพร เสมอใจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๘๗
นายณัฐพล เชียวชาญ

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๘๘
นายทวีศักดิ

์

สุขแสน
๒๒/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๘๙
นางสาวปณิตา พันนา

๒๕/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๙๐
นายพงศกร พร้อมจิตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๙๑
นายพงษ์ภพ แก้วจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๙๒
นางสาวรัชนีกร อนันมา

๐๖/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๙๓
นางสาวรัตติยาทรณ์ อาษาศึก

๐๙/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๙๔
นางสาววีรนุช ภาคเพียร

๑๗/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๙๕
นางสาวศศิธร อนันมา

๐๖/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๙๖
นายสุขชัย เจริญคงคา

๑๕/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงณัฐพร โพธิชัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ จารึกธรรม

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๖๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงปยะธิดา ต้นจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายพิเชนทร์ นำภา

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายยงค์ยุทธ ปญญาใส

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายสรวุฒิ แสงใส

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงอัยลดา หนูอินทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงเจษราภรณ์ สายเมฆ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายเรืองเดช ทลุมศิลป

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๐๖
นางสาวสุภาพร ทวีวัฒน์

๐๒/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงชนิดา กลางเฉวียง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงชนิสรา ชินทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายไชยฤทธิ

์

กกฝาย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงนำหมอก โคตรทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงอรณิชา ลำสัน

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงกาญญารัตน์ โคตรพันธ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายศุภรัชช์ ถวิลไพร

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงอรุณชนก หิรัญเดชาภัค

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕ / ๔๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงกาญจนา ทำทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ลำ่สัน

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายธีระวัฒน์ กู่จาน

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายวรวุฒิ ถมปด

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายวันชัย ไชยนา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงอุษา ระหุ่ง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงนันธิดา สองเมือง

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายปฏิภาณ ศรีโชค

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงพิยดา จันคุณ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายภูมินทร์ พัฒโท

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงวรรณฤดี ขวานทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายวรรษา สายสอน

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงวิยะดา บุญมา

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงศิริขวัญ เชือวงษ์

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายอมรินทร์ พวงศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงกัณฐิกา กองชาดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงชลดา เวียงสิมา

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงญาณิศา ชาญสมบัติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายทองฉัตร กลมเกลียว

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายธนดล ศรีโชค

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายรุ่งโรจน์ ไชยจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงสุธิษา อุ่นทะเล

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงอรชร ถมปด

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงแพรวา ปตทะมะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงขจีวรรณ ขันอาษา

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงประภัสสร แดงบุตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงรุจิกาญจน์ จ้อยเอกา

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงปนัดดา อนันต์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงวรรณภา มาธฤทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงวันเพ็ญ นิลทะสิงห์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายนนทวัฒน์ มาลาอุตม์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงพัชรา มาหลิน

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายหัสดิล จำปาทิพย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงอัญชนา ปราบอรินทร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ วัดคำศิริ  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๔๙
นายภูธเนศ ประสมสู่

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๖ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายศักดิธนา

์

แก่นคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงศุลีพร เหลืองจันทึก

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงหทัยทิพย์ เทศชารี

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงอรชา พันหาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายจักรพงษ์ ไชยสงคราม

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงธนาภรณ์ ชิงชัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายพงศกร หาสุข

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงชุติมา คำตา

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงยุพิน ผลคิด

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงวรรณภา หงษ์คำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงศศิธร พันหาร

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงอักษร นามแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงณัฐพร ปูญวน

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงปยพัชร รัตนสนุภาพ

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เกือกูล

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงชนิสรา สมจิตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงนิชานันท์ ล้วนศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงปภัสรา จูเปย

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงพรพิมล วิลัยเนตร

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงพรสุดา เห็มอ่อน

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เผ่าทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงชลธิชา สุตะพรม

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายวันเฉลิม เชือวงค์

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายสิทธิโชค สิมลี

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงอังคณานันท์ โม้ก้อม

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กชายนรงฤทธิ

์

ไชยเอิก
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงศิรินทร ทองอาจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญรักษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงกิติยา ทองเถาว์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๗๙
นางสาวฌานิกา มงคลศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงญาดารัตน์ นีละวัน

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงณัฐธิดา มาไลย

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายนครินทร์ คำดำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงนริศรา สุภาพ

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงภัทรพร มาตย์วิเศษ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๗ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงมนัสวรรณ์ ศิริสุมทุม

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงอัญมณี บุตรดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๘๗
นางสาวณิชากร ข้องหลิม

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๘๘
นางสาวศิริรัตน์ แสงแสน

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๘๙
นางสาวจุฑาทิพย์ พรมหูต

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๙๐
นางสาวณัฐริการ์ ฟองฟู

๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๙๑
นางสาวทิพรัตน์ ผินสู่

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๙๒
นางสาวธัญญลักษณ์ บุญเล่ห์

๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๙๓
นายปฐพล เบิกขุนทศ

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๙๔
นางสาวปาริชาติ บุญโสม

๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๙๕
นางสาวศิริภา บางพันธ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๙๖
นางสาวสุภาวณี กองแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๙๗
นายอรรคเดช ระดาบุตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๙๘
นางจุฬาลักษณ์

พิทยารัตน์ตระกูล ๑๓/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๕๙๙
นางสุดาวดี หอมวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายศรายุทธ ชัยชูมินทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายปรมัตถ์ บุญกลาง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายสุรเดช ไชยลาศ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงจันทกานต์ สาระวัน

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงจิรารัตน์ ทีฆะสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พิลาวัน

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายทศพล ประถมผล

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงพิชญา พิมพา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงพิมลพรรณ ชาติภูธร

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงพีรดา ศรีพุฒ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงวนิชญา เสริมศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงสิราวรรณ ชาติดร

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงเบญจมาศ ทีฆะสุข

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงจิราภา สร้อยสุวรรณ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงดารินทร์ ทวีแสง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงพรทิพย์ จันทะมาตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ไกรวิเศษ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายศุภกร เกตุบุญเรือง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงอภิญญา สมรักษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงบุญเพชร สมรักษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๘ / ๔๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายภัทรพล ทองยศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงสุวิดา วันใสย

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงดวงกมล สุขมีผล

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายสาคร ชืนชม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายเต๋า เกตุบุญเรือง

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงนิภา พลแสน

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงนีรนุช อาจอาษา

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงพรรณนิดา แสงรัตน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๒๘ เด็กหญิงพลอยประกาย
แหวนหล่อ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายพิทักษ์ พยุยงค์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายระพีพัฒน์ ลานุสัตย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายวีระชัย กตะศิลา

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายศรสิทธิ

์

วงษ์จันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงสมหญิง อิมเกษม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงสุพรรษา กตะศิลา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงสุพัตรา บุญนูญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงเนตรนภา เพชรจิตต์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พรมพุ้ย

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงอทิตยา นาวะทิตย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๓๙
เด็กชายกิตตินันท์ คันทีทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงจุฑามาศ สังขโชติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ เสรีภาพ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงนิลาวรรณ สายชุมดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงปณิตา พิระภาค

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พิเคราะห์กิจ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงรุจิรา พรมขันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ราญณรงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายยุทธวิชัย มูลพัน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายศุภชัย หล้ากำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายศุภชัย เสรีภาพ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายภูวดล พิระภาค

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สุมาพา

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงกชกร มาเพชร

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายกษมา กังวาลย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายก้องภพ หลักทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๙ / ๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายชาตรี นาสารีย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ โสภาแสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายดลวีย์ แซ่เล้า

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายธนบดี ทองมีศรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายนนทนันท์ บุญเล่ห์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายปฏิพล บุญงอก

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายสิรวิชญ์ พิมพ์สราญ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงอัจฉริยา สมช่วง

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายเรืองศักดิ

์

นาสารีย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงกนกพร แก้วทับทิม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงกานต์รวี อุทัยชัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงกิตติยา คำสมัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงฐาปนี จันขยัน

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงณัฎฐธิดา สายจำรูญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายพิทักษ์วงศ์ พรมวงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำมะทิศ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ สีดาจิตร

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๗๒
นางสาวธิดารัตน์ จูมลี

๒๔/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๗๓
นางสาววนิดา ตองอ่อน

๐๘/๐๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๗๔
นางสาวจันทิรา สารทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายธันวา จันทราศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายประสิทธิ

์

อบเชย
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงกชนิภา บุญบาล

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงขวัญใจสมุย ทองน้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์ ทิมาใจ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงสุดาพร อันทชัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายชัยวัฒน์ พยุงวงค์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๘๒
เด็กหญิงภาวดี หวานอารมย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายอภิรักษ์ เทียงแก้ว

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายอภิเดช ลือเลือง

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงสุธิดา ขุมนาค

๑๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๖๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงจินตรา บัวคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายธนากร กาลจักร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายรัชชานนท์ สารพันลำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทร์ใด

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๐ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงปณิดา บัวคำ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงฐานญา มูลสุวรรณ

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงทุติยาพร ทับแสง

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงศุภกานต์ มุขธวัตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงอาภรณ์ กาฬเนตร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พุทธจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงชนิดา สุวสิงห์

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายนวพล ตะโกจีน

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ เมืองพิล

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายอนวัช รสจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงอาภัสรา ปตะพันธ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงเบญญาภา ชูรัตน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงเปมิกา คำทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๐๓
นางสาวกนกกร จันทร์เตีย

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๐๔
นางสาวจิดาภา พันธุ์ปลาโด

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๐๕
นางสาวธีนริศสา นามสมบูรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๐๖
นางสาวมุตฐิตา แสงวงศ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๐๗
นางสาวสุนิตา ขาวเอียม

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๐๘
นายชนินทร์ สมประสงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๐๙
นายธีรวิชญ์ ห้องแซง

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๑๐
นายนครินทร์ จันทมาลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๑๑
นางสาวนิศารัตน์ ศรีมุก

๐๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๑๒
นายประเสริฐ ทองยศ

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๑๓
นางสาวศิริฉาย พุฒจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๑๔
นางสาวศิริโฉม พุฒจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๑๕
นายสิริวัฒน์ ละคร

๒๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๑๖
นายสุรศักดิ

์

ทับแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๑๗
นางสาวอภิญญา ช่างแคน

๒๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายอริย์ธัช แสงโชติ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงกนกพร รัตนตันติศักดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ โคตรวัตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงดวงใจ กุมารสิทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายทนง คุณสุทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๒๓
เด็กชายธีรธัช สายเสมา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงนริศรา ศรีรอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๑ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงปตติญา ทุมพันธ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ พุทธมาลักษณ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงมาริสา เสมามิง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงยุพา กองหิน

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงรสสุคนธ์ วิเศษศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายลาภิศ กุมมารสิทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงวรารักษ์ เจริญธรรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายสาคร อุนาวงค์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงปยธิดา วรรณวงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายวชระพล ไชยสุริยงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายวชิรพันธ์ จันทนะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายอดิเทพ บุญคง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายคมเพชร งามขำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงจิตตินันท์ ภูวงศ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงนิภาพรรณ พรทิพย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงปภัสรา พุทโสม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงปทมา คุณสุทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงภิรมย์ลักษณ์

ทองบุราณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงมนต์ธิชา จันดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงรติกา พุฒทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายองอาจ เพียรจิต

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายอนิรุทธ์ พรทิพย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงอรอุษา พาชาติตรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายอลงกรณ์ มูลสุวรรณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายอลงกรณ์ ไชยกมล

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายเจษฎา บุญขันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงจุฬารักษ์ ดีดวงพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงญาดา สาขะสิงห์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงพรรณิภา แสงวงษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงสุรัญชนา ไชยลี

๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายอดิเทพ แสงผาด

๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงอนุธิดา เคยชิน

๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงอังคณา ศรีจัตุรัส

๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงขนิษฐา อาสา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงอรอุมา สาขะสิงห์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๒ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงจิราพัชร คาถา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๖๑
เด็กชายฐากร ก้องสิทธิกร

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงนลพรรณ พลเยียม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายอุ้มบุญ อดทน

๐๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงกนกวรรณ สีสวรรค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงกันยมาส สะอาดเอียม

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงพิมพ์นภา เจียมตัว

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงเจนจิรา คูณทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์น้อย

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ดอกบัว

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงธนพรรณ กองปราบ

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงปยะนุช กุลโท

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงภัทราวดี โล่ห์คำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงมัณฑนา แจ่มสุวรรณ

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงวัธนี จันทร์แสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงสร้อยสุดา เปนบุญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงสุจิตรา จันทร์แสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงอลิสา จันทร์แสง

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงเจษฎาพร ปองแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงแคทลียา กุมารสิทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๘๐
นางสาวจิตรานุช พันธ์แสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๘๑
นางสาวพรรณิภา ผิวชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๘๒
นางสาวศรัญญา ผลาการ

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๘๓
นางสาวสริตา แสนศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงจันทิมา ในจิตร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงจุฑามาศ สมบัติตา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงธนิษฐา มะลุนยา

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงธรีรัตน์ ศรีมันตะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงนวนันท์ เชืออุ่น

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงปาริชาติ ธรรมจารี

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงพัชริฎา จันสุวรรณ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ ปองศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงภัทราวดี เชตฐราช

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายชาคริต ดวงใจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายก้องพิพัฑฒน์ สีดำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๓ / ๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายธนโชติ เสียงเสนาะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายอนุชิต เพ็ชรแสน

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงนรินทร์ อินทนาม

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ พินทรัพย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๖๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุยคำไฮ

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายกิตติพงศ์ สิงห์ครุป

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีชนะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายจักรพรรณ เพลินสิน

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงจิตรดา ศรีละโคตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายจีรภัทร ทองขาว

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงณัฐนิชา ทองน้อย

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงดวงกมล เจริญรัตน์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายธีรพล คงทน

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายธีรวัฒน์ จันดารักษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงนัฐพิมพ์ ปนสันเทียะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายปณณธร แสงศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงพลอยชมภู ไชยรักษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายพีรพัตร กุมมารสิทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงฟนิดา แสงศรี

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายวราเทพ ขาวนิล

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงวิลัยวัลย์ ศรีงาม

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายศุภกร ไชยแสง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงอรวรรณ สิงห์ครุป

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงอริสรา ชายทวีป

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงเจษฎางค์ ธนีวรรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายเดชาธร อัครพราหมณ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายคุณานนท์ เต็มราษี

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายยุติธรรม จันทมาตย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายศิรายุทธ เพชรไพร

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงงามตา ชูรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ภาดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายนาธาน สายคำวงษ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงปรมาภรณ์ แสงไทย

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงพรรษมน เวฬุวนารักษ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายวีระชัย อกอุ่น

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๔ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงสุนทราภรณ์ อรรคบุตร

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๓๑
นางสาวนันท์นลิน คูณสว่าง

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๓๒
นางสาวมินทร์นภา แก่นจำปา

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๓๓
นายอภิสิทธิ

์

เผ่าเพ็ง
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงจริยาพร ชูรัตน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงชาลิสา คำเภา

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายธีรพล ไชโย

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๓๗
เด็กชายนพรัตน์ จันทะมาตย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงศศิธร ช่างทำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงศศิธร ไชยพรมมา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงสาวิตรี ราญมีชัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงเมธาวี ศักดิศรี

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๔๒
เด็กชายไชยวัฒน์ บุญเจริญ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๔๓
เด็กชายกรเวช โสมณวัตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงขนิฐฐา นามแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๔๕
เด็กชายจักรพด เนืองอาชา

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๔๖
เด็กชายนนธวัฒน์ ศรีสาร

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงปวีณา อรรคบุตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงปณฑิตา สามาอาพัฒน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงพรสวรรค์ หาลิชัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายภาคิน ผลขาว

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงสุธากร จันทร์ดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายอานนท์ แสงพล

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๕๓
เด็กชายเฉลิมวุฒิ แสงอ่อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อุตตะรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายเอกพล ศิริทองจักร

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายโกสินทร์ อ่อนแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายกวีภัฎ จันทะมาตย์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายจิรวัฒน์ คหัสคัดคาม

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายณัฐพล สุโพธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายธีรทัด จันทะมาตย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงนาริศา ประมน

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายพิชิตพล ปานพายับ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายธนพนธ์ วงศ์สายตา

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายพนมพร ผลขาว

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๕ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายวัชรพล หาลิชัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๖๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๖๗
เด็กชายแสงทวี อรรค์บุตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายไชยา ปาภูงา

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายพาทิศ โชคชัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายสพลเชษฐ์ โสมณวัตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีแจ่ม

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงนิธิพร สว่างวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงนิรมล ศิลา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงสุภาวดี น้อยนำคำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงเอราวัณ พันธ์เพชร

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงห์สถิตย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายกิตติวินท์ แสงโคตร

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๗๘
เด็กชายณัฐกร เสนารินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายธีรวัช หนองขุ่นสาร

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายปวิช ชนะวงค์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงพัฑฒิดา นาคินชาติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงมุธิตา ชนะวงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายวรวุฒิ มณีกันย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายวุฒิชัย จันทร์สว่าง

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงสุภัชชา ศรีวิจารย์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายเจษฎาภร ตระกุลวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา แก้วศิลา

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๘๘
นายจักรภพ เผ่าเพ็ง

๑๐/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงชุติมา วงศ์อินตา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงจิราพร วินทะไชย

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงชนากานต์ โคตรสมบัติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงชลธิชา จันดารักษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์ตุ่ม

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงฐานิดา สว่างวงษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เนือแก่น

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายทองแท้ ศรีดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายนันทชัย คู่กระสังข์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงปานชนก สว่างวงค์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงปานไพรริน สว่างวงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๖ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงปาริฉัตร สว่างวงษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงศิริการณ์ ทองลือ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายสุริยา ทองพิลา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงอภิญญา ทองเฟอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงอภิญญา สารบรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงอัญธิชา ทานะเวช

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายจตุพงษ์ แสงกล้า

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงดวงดาว ไชยแสง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายธนงชัย ทานะเวช

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายประสาน กล้าหาญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงรัตน์ติกาล สายรัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สายรัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายเจษฎา โสสุด

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๖๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงlสุรารักษ์ กำโน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเลา วัดคำเลา  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ การสุวรรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเลา วัดคำเลา  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงศศิธร เกษมทาง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเลา วัดคำเลา  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงณัฐชา ไชยคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเลา วัดคำเลา  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงต้องนวล โม้หนองบัว

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเลา วัดคำเลา  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงปาณิศา กล้าหาญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายอาทิตย์ ผลาผล

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายเจษฎา มหาราช

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงเยาวภา ศรีสุข

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายกฤษฎา หลายเครือ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงจัญญา ทองไชย

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายจีระศักดิ

์

พันเพ็ชร
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายชยพล พันธ์เพชร

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายชินกฤษ งามเนตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายชินวัตร แสงพล

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายฐิติโชติ พรรคพล

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายณัฐฐดล ทานะเวช

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงทิพย์เกษร บุญศรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายธนพล บูรณะกิตติ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายธีมากร พัดพรม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายนันทวัฒน์ แสงพล

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายบารมี บุญศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๗ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงปาริฉัตร โคตะนนท์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงปยพร เพชรจิต

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงปยาพัชร โคตะนนท์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงปนภา บุญศรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายปุญชรัสมิ

์

พันเพ็ชร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายพรชัย แสงสุข

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงพรมณี บุญศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงพัชลิดา ชัยมงคล

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๔๓
เด็กชายภูธเนตร คำแสง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายยุคนธร พันธ์เพชร

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงรุ่งนภา คำแสน

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงลลนา บุญศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงวราภรณ์ พันธ์เพชร

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๔๘
เด็กหญิงวันวิสุ แสงพล

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายสมบัติ บุญศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายสืบสกุล ดวงกลาง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงสุกัญญา โพธิชัย

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงสุภัทราภรณ์ ผลจันทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายอนุชา อินทนาม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายอภินันท์ กองทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๕๕
เด็กชายอมรเทพ สมภักดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงอรอนงค์ หวายเครือ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงอรุษญา บุญศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงอัชสราวดี คำพิสมัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงอุดมพร คำแสน

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายเจษตพล ทองเฟอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงเบญญาภา สีเทศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงแพรพลอย ศรีคูณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายโชคชัย จันทร์ดง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๖๔
นางอนงรัตน์ กองทอง

๐๓/๐๗/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงพล

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดนาทม  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายทินกร คำชาลี

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดนาทม  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงนันธิดา พรมชาติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดนาทม  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงสุภาดี สุรขันธ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงจุฑามาศ เวฬุวนารักษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๘ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงปยพร เวฬุวนารักษ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายพัชร ทองใบ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงภัศรา แสนสุข

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายระพีวิทย์ พืชผล

๒๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายวุฒิพงษ์ สายศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พันธ์เลิศ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงนันท์ธิดา มีระสิงห์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงมนัสสินี โสมนวัตร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายวันชนะ พันธ์เลิศ

๑๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงวาสนา สิงห์สุพรรณ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ คำแสน

๐๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายอัษฎาวุธ แก่นจำปา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายอาทิตย์ หูตาชัย

๑๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงฉันทิกา วงษ์สว่าง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงชนากานต์ แก่นจำปา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายธนากร ภูจาค

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๘๖
เด็กชายธนาธร คำแสน

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายธีรภัทร์ ยางเดียว

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายพิชิตชัย ศรีบุญเรือง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายภูมิมินทร์ ทวะลี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงวาสนา พันธุวัฒน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงศตรัศมี สายมาลย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายศิวฤทธิ

์

เวฬุวนารักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงสุภัสสร ทองใบ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงสุรัสวดี เรืองสวัสดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงสุวะนันท์ โคตรสมบัติ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายอิทธิกร เอียงกัณหา

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงโสภิตนภางค์

เวฬุวนารักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีวสุทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๖๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงนภัสสร ห้องหาร

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงระพีพรรณ สิหะวงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายอดิศร บุญญะศรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงเยาวลักษ์ ศรีวสุทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงปทมา มุงคุณ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสรรค์ วัดนาโส่  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงชมพูนุช สามสี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๙ / ๔๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายสมรักษ์ จันทร์ใด

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงหยาดพิรุณ ชูชืน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายอิฐศรา หมู่โสภิญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงจันทิมา กาลจักร

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา วัดนาโส่  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงดวงตะวัน โอทย์ผักแว่น

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา วัดนาโส่  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายนัฐธพล พรมบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา วัดนาโส่  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สีวันคำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา วัดนาโส่  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สีวันคำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา วัดนาโส่  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พิศเพ็ง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา วัดนาโส่  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงสโรชา มาตขาว

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา วัดนาโส่  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงกนกธนพร ศรีวะสุทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ พันเพชร

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงพรรณภา อดกลัน

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงพรไพลิน ทองเพิม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายพิษณุ พิมพาพรม

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงราณี อานุภาพ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายวันชัย วงศ์ศรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายวิโรจน์ แสงทิม

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงอภัสรา นุสนทรา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายอภินันท์ ราชสีห์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงอาทิตยา สงเคราะห์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงอุมาพร สังสาย

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงเขสรา ปจฉิมมา

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๒๘
เด็กชายเจษฎาพร อารมณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายนเรศ ทำเลดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงทิพย์เกสร บุญเติม

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายธีระวุฒิ จันดาเรือง

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงทิพยรัตน์ ว่องไว

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงบัณฑิตา ดอกไม้

๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ แก้วลี

๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายภูวดล หงษ์โสภา

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๓๖
เด็กชายสืบสกุล ศรีมันตะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงอภัชรา สิงห์ชู

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงอรทัย ศรีมันตะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายเอกพล หลักทองคำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๐ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงลลิตา เมืองหงษ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายวิศรุต หงษ์คำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงศศิวิมล ทองจันทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายอภิชาติ ชายทวีป

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงเปรมกมล แทบท้าว

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงพรรณธิภา อินทะนาม

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว วัดโสกนำขาว  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงกัณญารัตน์ ดีปราศรัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดหนองบัวบาน  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๔๗
เด็กชายเกริกพล เกียงเก่า

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดหนองบัวบาน  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กาลจักร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงธัญสุปรียา ลาสา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จิตบรรจง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงมณฑิตา โคตสี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงวรัญญา วงษ์อนันต์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงศิริญฎา สาโรจน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีละโคตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงอรทัย สิงห์แก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงอโณทัย อุ่นโสภา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงคริสมาสต์ มูลสาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงนันพัฒน์ คำประวัติ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายนิติ ศรีมหันต์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายพงศกร วงษ์ศรีแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายวิศิษฐ์ มุละสีวะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงสุนิสา อุ่นโสภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงโสภิดา แสวงผล

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงชรินรัตน์ บัวบาน

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงพิยดา กาลจักร

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงศิรินภา มาตขาว

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงอภิญญา กาลจักร

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงปยาวัลย์ พรมภาค

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงมัณฑนา ซอกลม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงสุวนันท์ ศรีชัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายอภินันท์ หงษ์จันทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงอาทิตยา หันตุลา

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงธิดาวรรณ เครือวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงอภิสรา จารุจิตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๑ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงจิราภา ช่างเหล็ก

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงสุรีทิพย์ โปแอ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา ดอกไม้

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงกุลธิดา โพธิไทร

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๐๗๙
นางจิราภรณ์ จันทร์สาขะ

๐๒/๐๑/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายไชยวัฒน์ วังมะนาว

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงกตัญชลี วงค์กระโซ่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงจารุภัทร เพ็งกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายจิราวัฒน์ อ่อนละมูล

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายณัฐกานต์ จันใด

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายตะวัน ลุล่วง

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายบูรพา หอมหวล

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงปาริฉัตร จันใด

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงปยะภรณ์ จันใด

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงภัทรวดี เนินทราย

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายยุทธจักร สรสิทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงวรรณภา ปองกัน

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายวัชรพล จันเหลือง

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายวัฒนา จันเหลือง

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงวีนิสรา ธรรมคำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงศิรินันท์ ปองกัน

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อยู่เย็น
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงสุกัญญา แพงหอม

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงส่อง

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงสุทธิดา จันเหลือง

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงสุพรรษา มาลาหอม

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายสุระเชษฐ์ โสทะรักษ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายอนุวัฒ ไชยเสนา

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงอรทัย ละนาม

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงเกศฎาพร บุญทศ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงเจนจิรา บุญทศ

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ขอชดกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สูติสงค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๐๘
นางสาวจิราวรรณ สูติสงค์

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๐๙
นางสาวพัชรินทร์ บุญทศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๒ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๑๑๑๐
นายพีระพล จันดารักษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ สิงหา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๑๒

นางสาวศุภนิดา บุญทศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๑๓

นางสาวสุภารัตน์ แสงส่อง
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๑๔

นางสาวสุวนันท์ จันละมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๑๕

นายอภิสิทธิ

์

สู้สงคราม
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๑๖

นางสาวอิศริยา ประชุมชัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๑๗

นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๑๘

นางสาวสลิตา เสาะแสวง
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงนันทพร ถีถ้วน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงพรชิตา ภู่แพร

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายภูวเดช ปองโล่ห์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายศรายุธ พานดวง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงชลธิชา อังคุณะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงณัฐชยา ถมปด
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายธนกร สาลี
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงนิลาวัลย์ นามพรม
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายประยงค์ ศรีสันต์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

บุญทศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายวิรัตน์ อินอ่อน
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เชือบุญมา

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ปองกัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงบุษริน อรรคบุตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงรัตนา สืบเพ็ง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายวัชรพล เวฬุวะนารักษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงสุนิสา มณีสาย
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ ไพโรจน์ธนาพงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงอาทิตยา สุจริต
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายเปยมศักดิ

์

มรรคดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๓๙

นายไกรษร เพริศแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๖๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายวรวุฒิ รีรอ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงชลธิชา แพงมี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงญาณิศา ศรีสุระ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายณรงค์ยศ เขียวสุดตา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ อยู่เย็น
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๓ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงปยะธิดา ศรีสุระ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายภูวดล บุญล้น
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงมัจฉาชล แสวงแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงรัชภรณ์ อินอ่อน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงวรนุช โพธิศรี

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๕๐
เด็กชายวิวิธชัย ปาติว

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงศิรินุช บุญเสือ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงศิริประภา ทองรักษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงอรทัย สารพิมพ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงแสงอรุณ ทีอุทิศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายมงคล นนทะคำจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงจิดาพา รุณวงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงชลมาศ วิเศษเนตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายณัฐนัย พึงภักดิ

่ ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงรสสุคนธ์ มะลิวรรณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ แซ่ตัน

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายวรเดช หมืนสาย

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ บุญสำเร็จ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญล้น
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงสุนิสา ปนคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ อยู่เย็น
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๖๖

นายธนภัทร การะกิจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๖๗

นางสาวนภาพร พลโยธา
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๖๘

นางสาวนิภาพร กันภัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๖๙

นางสาวปนัดดา เพียยา
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๗๐
นางสาวปยะธิดา อยู่เย็น

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๗๑

นางสาวพรพิมล สิทธิศรีจันทร์

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๗๒

นางสาวพิมพ์ลภัส ปาติว

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงพิไลวรรณ อินอ่อน
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๗๔

นายวัชรพันธ์ หอมหวล

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๗๕

นายกิตติพงศ์ วงษ์โพธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๗๖

นางสาวจันทร์ฉาย โนนทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๗๗

นางสาวฉัตรแก้ว ไร่ขาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๗๘

นางสาวณีรนุช ซ้อนศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๗๙

นางสาวธนิษฐา อยู่เย็น
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๔ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๑๑๘๐
นางสาวปณัฐดา ประสงค์ทรัพย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๘๑
นางสาวประกายแก้ว มูลอุดม

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๘๒

นางสาวพรพรรณ กอแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๘๓

นางสาวรัชกมล ปองกัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๘๔

นางสาวศรสวรรค์ ขันสัมฤทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๘๕

นางสาวสร้อยสุดา สุภสร
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๘๖

นางสาวสุธาวดี พูลพรหม
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๘๗

นางสาวอรญา เพ็ชรยะโส
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๘๘

นางสาวกรรณิการ์ อารีสนัน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๘๙

นายจิรายุทธ บุตรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๙๐
นางสาวชลิตา บุญสุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๙๑

นางสาวธัญกาญจน์ ผัดเปา
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๙๒

นางสาวธัญรัตน์ เวชกามา
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๙๓

นางสาวนภสร โพธิพักตร์

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๙๔

นางสาวนันทิชา ศรีสง่า
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๙๕

นายปราการ พรหมไหม
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๙๖

นางสาวปริญญา อยู่เย็น
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๙๗

นายปยะ แก่นจำปา
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๙๘

นางสาวปยะนุช วงค์ปญญา
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๑๙๙

นางสาวพรนิภา ดวงตา
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๒๐๐
นางสาวพรนิภา ปาสา

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๒๐๑
นางสาววิพาภรณ์ ไกรยสินธุ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๒๐๒
นางสาวศิริวรรณ นามคง

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๒๐๓
นางสาวสุพัตรา สกุลแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๒๐๔
นางสาวสุพัตรา ไชยนา

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๒๐๕
นางสาวอทิติยา โคตะมูล

๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๒๐๖
นายอมร วงค์ใส

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๒๐๗
นางสาวเกศฎาพร เครือวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๒๐๘
นางสาวไอลัดดา อยู่เย็น

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๖๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงฐิติยา มูลนาม

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง วัดม่วงไข่  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงจีรภา เส้นเศษ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงนรีการนต์ โคตะพัฒน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงผกายดาว ศรีสุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายวุฒธิวัฒน์ ผลกอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงสิมิลัน สุขสะอาด
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๕ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายเอกวัฒน์ ใจเทียง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๑๖
เด็กชายเจษฏาภรณ์ นาคลอด

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๑๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ไชยนา

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายปยะนัฐ พรมวิเศษ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงกนิษฐา หมายมี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา หมายมี

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงธัญนันท์ ขันอาสา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงปยะดา ไวแก้วสูนย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๒๓
เด็กหญิงสุพรรนิกาณ์ นาคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงอาภัสรา นาคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงศิริกานดา มหาชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายจักรี นามคง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงจิตรานุช เด่นดวง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงชมพูนุช แก้วภูมิแห่
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อาศัยสงฆ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๓๐
เด็กชายธีรภัตร สำโรงแสง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายนวัตกรณ์ เอียมแก้ว

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายภัทรดนัย สาระคร
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงภัทรมณี อาธิสุตะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายภาณุพงค์ นามคง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงวาสนา อนุสนธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายวุฒิพิชัย นามคง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงสุธิดา คำอินทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายอภิชาติ หงษ์ลอยลม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายอภิศักดิ

์

เหาะขุนทด
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงเกษร นามแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายเจษฎาพร มงคล
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายอนุชิต สองเมือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๔๓

นางดารา เฉิดเจือ
๓๐/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๔๔

นางสาวดารารัตน์ โนรีรัตน์
๐๑/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๔๕

นายพงษ์เพชร อินอ่อน
๑๐/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายวีรภัทร พุกทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงสุจิตรา บุญดาราช

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงสุตาภัทร บุญเกลียง

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายเจษฎาพร พูนเจดีย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๖ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงชนิตาภา แหล้พรม

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงชัญญา เพชรรักษา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายบวร หงษ์ทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายภัทรธร บุญภา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายกิตติพงษ์ ประจวบสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงชฎาพร โศรกศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงญาณี ซิวประโคน
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงบริมาส อินทร์พิมพ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงรัชนี คำฆ้อง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายสุจินดา เครือวัลย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงอรัญญา ทองคำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงเกวลิน ชาวรักษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงเนตรนภา อินวิใจ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงวิภาวี ศรีสอน
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๖๔

นายประวิทย์ มาลาหอม
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๖๕

นายกำพล ทองทา
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๖๖

นายณัฐพงศ์ คามทิตย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๖๗

นายพงศกร วรสิงห์
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๖๘

นางสาวพรนภา ภูละคร
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๖๙

นางสาวมาลี สายกาลย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๗๐
นายยุทธชัย โหม่งมาตร

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๗๑

นางสาวลักษณาวดี พงษ์ไชย
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๗๒

นายสุนทราทร หงษ์อินทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๗๓

นายอนุชา เดชบุรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๗๔

นางสาวมณีรัตน์ ขันเงิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๗๕

นางสาวสุวนันท์ พรหมรีย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กชายสุชินกร แสงงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงขนิษฐา บุญสมัคร

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงญาดา ซิวประโคน
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทองดำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงปภัทสร มิงแก้ว

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงปยนุช อินทร์พิมพ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๘๒
เด็กหญิงภัสสรีกานติ

์

อาจกล้า
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายภูมินทร์ แสงกล้า
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงลลิตา โกษากุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๗ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงวีรภัทรา คำค้อ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงศุภณัฐ อุ่นคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายศุภสิทธิ

์

นงนวล
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงศุภัทรา วงษ์ใหญ่
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงสมยงค์ สีหมอก
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายสุวัฒน์ บุญสร้อย

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

แสงกล้า

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายอภิชาติ โสภี
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงทิพย์วิมล ยอดทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงสุรัสวดี สายพรหม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายธนากร ไชยโคตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงมณฑิตา สาระดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ วิลาศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงศันสนีย์ เทินสะเกษ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายศุภวิชญ์ เปงโท
๑๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงศุภิษา ทองบ่อ

๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงสุฑารัตน์ ใจใส

๐๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงสุเพ็ญพร บุญยะวงษ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ปาจันทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงบันฑิตา ดีมงคล

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม วัดคำครตา  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงจีรนันท์ สีวะรมย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม วัดคำครตา  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ พรมชาติ

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม วัดคำครตา  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงแพรวทอง คำแสน

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม วัดคำครตา  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงกรกนก ศรีดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม วัดคำครตา  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงวิจิตรา พรมชาติ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วิเวกวิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงจิรัชยา ศรีไพร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงจารุกัญญ์ ผุดผ่อง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงภานิดดา ชาดา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายสรศักดิ

์

สมบัติเพิม

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงกมลชนก แก้วเนตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายธีรภัทร ทองบ่อ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ สืบอ้าย
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ภาคแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายสมบูรณ์ สมเค็ม
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๘ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายกฤษดา มีไชย

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๖๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายธนาวุฒิ ศรีงาม
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๖๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ พยุงวงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๖๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายภักณ์สินัณ
กรกาญปจันสว่าง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดเสาเล้า  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายอธิป มีแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดเสาเล้า  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๒๕
เด็กชายพานทองแท้ เนตรวงษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย วัดหนองลาดควาย  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายอัศวิน ขมินทอง

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย วัดหนองลาดควาย  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงกาญจนา ธิมาชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายครรชิตพล พันธ์เลิศ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายชัยวัฒน์ เวฬุวนารักษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงชุตินันท์ สมณะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

อิราชา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงนภาวรรณ จิตบรรจง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงนริศรา ทุมโยมา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายพิทยา ทองไชย
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายราชัน พันเพ็ชร
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงลลิตา สีสัมฤทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงวนิดา พันธ์เลิศ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงวรินดา ภาคแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงวิชชุฎา ทองน้อย
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๔๐
เด็กชายวีระวัฒน์ สายรัตน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงศศิวิมล ชินเกตุ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายศุภชัย พันพินิจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงศุภนุช สามัญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ในจิต
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงสุทธาสินี พันธ์เลิศ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

ไชยรักษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงอภิญญา บุญจวบ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงอัญธิดา สีมันตะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายอายุวัต ทองใบ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายอิทธิพล หวังผล

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงเปรมวดี สว่างวงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงเพชรรัตน์ แก้วกิง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายเอกพงษ์ เหลาคำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญลาภ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๙ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงกนกอร คำแสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายคมกริช ผลจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงจุฑามาศ วงษ์จันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงณหทัย ทองบ่อ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายณัฐพล นนทะคำจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายนภดล สีสุก

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงปรานีนุช จำปาปรีดา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงพรรณธิดา ในจิตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงพร้อมบุญ สว่างวงษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายวริวัตติ

์

ทองเฟอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงวริศรา มาสขาว
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงศศิวิมล ชาวไทย
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายอนุชา กาลจักร
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงอรพรรณ ผุดผ่อง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงอรอนงค์ เหนือทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงเสาวนีย์ ปาละบุญมา

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๗๑
เด็กหญิงจรรญาวรรณ์

ปรองดอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงจิดาภา ศรีมันตะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ สาฉลาด
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงจุติลักษณ์ เวฬุวนารักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายจุลวงศ์ กันหาเล่ห์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๗๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ฤทธิฉำ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงชนิกานต์ ชาวไทย
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงณิชาภัทร โคตรสมบัติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงทิตยา ชืนตา

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงนันทิยา สังขะพงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงพรธิดา มณีโชติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงยลดา โตกูล
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๘๓

นางสาวขนิษฐา เหมือนทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๘๔

นางสาวสุพัตรา กฤษณะกาฬ
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๘๕

นางสาวอารญา ภาคแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เรือนสิทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงชัญญานุช ทองน้อย
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงทิชาพร แก่นจำปา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงนัชชา อ่อนหนองหว้า
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๐ / ๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สีวันคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงรัชนีกร ผลจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงวรรัตน์ อุปชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงชุติมา ภูจีวร
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายเอกอนันต์ ไชยวัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีมันตะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ภาคแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงปรียานุช ศรีมันตะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงสุภัทชญา จันทร์ทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงสุนารี มาตรขาว
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงกษมา เพ็งบุญโสม

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงณัฐวดี บรรณาลัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงธันยากร จตุเทน

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงระพีพรรณ ภารุสุข

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ ทองขาว

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงวาสนา พิจารณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายสุริยันต์ พันหาร

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงอลิตา คำสีทา

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงสุนันทา ศรีสมฤทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๐๙
นางสาวณิชาภัทร ทองวรรณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๑๐
นายสุนัย วงจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายกนกกร บุญนอก
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายธนกฤต หูตาชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายธนพัฒน์ สมหวัง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงนลินทิพย์ ธนาคุณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงปรัชญวดี หนูจิตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายพัทธพล ผิวแดง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายวีรวัฒน์ พูลทวี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

กล้าหาญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายอภิวัฒน์ แสงใสแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงกรรณิตรา มิระสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญปก
๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงทิพย์สุมน แก่นกุหลาบ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายบดินทร์เดช โรจน์สุธี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงพินทุ์สุดา ณุวงค์ศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๑ / ๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายราเชนทร์ นุวงศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายอนุชา อ่วมขำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ไตรยสุทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายไพโรจน์ ศิริโสม
๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายนรงวิช อินปาว
๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๓๐
เด็กชายวิชญ์พล โสมณวัตร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงดลยา หูตาชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงพรไพลิน ธรรมวิฐาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงพิมลภา โพธิทอง

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายภูธเนศ โคตรอาษา
๐๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายวัยวัฒน์ วงษ์แสน
๐๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงวิภาดา โสมณวัตร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงวิลาวรรณ สมหวัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายอัษฎาวุธ โสมณาวัตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายณภัทร สร้อยกุดเรือ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายธนากร ฮาดชัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายธนโชติ พากเพียร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงพรพิชชา ดีสมโภชน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายพรสวรรค์ พังทุย
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงรัตนวดี สมหวัง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงสุทธิดา มีศิริ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายอดิเทพ พางเพราะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายอนุรักษ์ โสมะวงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายอภิชาติ วิชัยรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงกิตติมา เสนาวิเศษ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงรวีพลอย สมจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๕๑

นางสาววรินทรา ไชยกุล

๒๖/๑๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงบุญฑริกา สมหวัง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงประภัสสร พยุงวงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงปริชญา มงคลคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายพงษ์ศกร วันศุกร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีชนะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายวันชนะ บุญศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงศศิประภา พุทธา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงอาทิตยา เหล่าสิงห์ลา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๒ / ๔๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงโสลญา ประจวบสุข

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายคมกริช สามารถ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายธนชัย บุญศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายวีระพล บุญเกิด
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายอภิวัฒน์ สุโภชน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สามารถ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายโชคอนันต์ ทานะเวช
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ จักษุดำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงสาวิตรี ศรีชนะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงกัญยกร ขวานทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงกุลธิดา ไชยรักษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงชลิตา แก่นจำปา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายณัฐพล สาระพัฒน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายทินกร โสดาจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงทิวาพร พุฒปา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันทะเนตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายธัญเทพ เด่นดวง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายภูวนาท บุญตา
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงรัตติยากร ผ่านเมือง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายวิชานนท์ อาศัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายสวรินทร์ พวงศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายอริญชัย มูลสาร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายอรุณ ขวัญทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงกมลวรรณ แสงสว่าง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๘๔
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ยิมฉำ

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงจารุวรรณ กองศรีมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงปยะนันท์ สุวรรณมุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายพงศธร เทียงธรรม

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายพฤหัสธร ภักดียา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายภูริเดช สนธิลา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายวชิรวิทย์ กองศรีมา

๓๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายวศิน กองศรีมา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายสุธิกรณ์ กุลดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายอัศนีย์ จันทมุลตรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๙๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อกอุ่น

๒๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๓ / ๔๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๑๔๙๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิเศษแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงจิราพร ไชยสัจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงชนกนันท์ ฟนเฟอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ธิมาชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงดวงใจ ศรีชนะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายธนากร ศรีชนะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงนฤมล เสนาพรหม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงนีรชา มีชัย

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายบรรณวัชร ชืนตา

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงปราณปริยา พันธุมาตย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายปริญญา ลีคำงาม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงปรียาภัทร ลาภา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงปวิชญา ไปใกล้

๒๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๐๘
เด็กชายปณณวัฒน์ งามอุไร

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงปยธิดา ลครชัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุดดารวม

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายภัทรพล ราญมีชัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงภัทรวรรณ พันธ์ศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายภูตินันท์ ผ่องนานารถ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายยุทธนา เดชเสน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ศรีวะสุทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงรัตติยาพร เบืองบน

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายวีระพงษ์ เทืองธรรม

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงศศิธร มลิวัลย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงศุภิสรา ไชยพูน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายสุธีกานต์ อุทสาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงสุพรรษา พรมลี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงสุภิตรา สารารัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงอาพรณ์ หาวัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายเรืองรินทร์ เกตุหนองโพธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายภควัต ศรีจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายจตุรณค์ ทองเฟอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงชนิกานต์ สมดา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายณัฐนันท์ ศรีสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะคอม วัดบะคอม  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงศรุตยา ทองเฟอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะคอม วัดบะคอม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๔ / ๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายชินวัตร วงษ์พรม

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงกุลธิดา อ้อยแขม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงอินทิรา ดวงจอม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงชนิดา ดวงศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงชลนภัส ยศบุญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงณัฐชยา สิทธิลัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงณัฐชา สิทธิลัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายธีรวัสส์ มารศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายมรกต รัตน์สูงเนิน
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ โลนุช
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๔๐
เด็กชายสุทัศน์ วันโท

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ประสงค์แก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายทีปกร อ้อยแขม
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายปุรเชษฐ์ มงคล
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายศักดา ชูรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๔๕

นายธงสิน พลโยธา
๒๒/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๔๖

นายประจักษ์ ดวงมุลตรี

๑๗/๑๒/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๔๗

นางสาววิภาพร ภูมิสะอาด
๑๙/๐๓/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๔๘

นางวิฬาวรรณ เสาวะพาน
๑๒/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๔๙

นายศักดิดา

์

เพียรชนะ
๓๐/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงทิพย์กมล แสงภักดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทรงหอม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๕๒
เด็กหญิงมลชญาทิพย์ แสงภักดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทับแสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงจิรสุดา นักร้อง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงณัฐวดี โพธิทัก

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงปภัสรา บรรลือหาญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงปานระพี ยามา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงพีรญา อิสระฉันท์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงอริสา วิเศษแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงศิริกัญญา เวชกามา

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงสุกานดา อยู่คง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายกริชชัย กานต์วรเดช
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายจักรินทร์ โวหารลึก
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๖๕๙/๑๕๖๔ เด็กหญิงพรเพ็ญ ธีระจันทร์ ๑๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๖๕ เด็กหญิงสโรชา เวชกามา ๓๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๖๕๙/๑๕๖๖ เด็กชายอัศวะชัย มาลีเมาะ ๑๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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