
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดยโสธร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๕,๙๔๓ คน ขาดสอบ ๑,๙๒๘ คน คงสอบ ๔,๐๑๕ คน สอบได้ ๒,๗๙๙ คน สอบตก ๑,๒๑๖ คน (๖๙.๗๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๐๐๑
นางบุญศรี แสนสุข

๑๑/๐๖/๒๔๙๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๐๒
นายสุขประวีณ์ เสนาพรหม

๐๕/๐๑/๒๕๐๔
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๐๓
นายประสิทธิ

์

แก้วบุญเรือง
๒๗/๐๔/๒๕๐๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๐๔
นายอำนวย งามเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๑๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๐๕
นายไพฑูรย์ พิจารณ์

๓๐/๐๕/๒๕๑๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๐๖
นางสาวรัตนา บุญนันท์

๒๓/๐๓/๒๕๑๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๐๗
นายองอาจ เวฬุวนารักษ์

๒๔/๐๙/๒๕๑๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๐๘
นางกอบแก้ว ภาคแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๒๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๐๙
นางสาวไวยกรณ์ ปากหวาน

๐๙/๐๙/๒๕๒๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๑๐
นายศักดา ผาทอง

๑๖/๐๗/๒๕๒๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๑๑
นายชาญณวัฒน์ นามจันทรา

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๑๒
นายศักดา จันดารักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๒๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๑๓
นายดเนตร เนินทราย

๓๑/๐๑/๒๕๓๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๑๔
นายเทอดพงษ์ ตังวานิขกพงษ์

้

๐๓/๑๐/๒๕๓๐
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๑๕
นายศุภกิจ รุ่งเรือง

๒๗/๑๑/๒๕๒๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๑๖
นายนาวิน วงละคร

๑๐/๐๙/๒๕๓๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๑๗
นางสาวชลธิชา เหล็กเพรช

๐๒/๐๘/๒๕๓๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๑๘
นางสาวละอองดาว แสงสว่าง

๒๕/๐๓/๒๕๓๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๑๙
นายเกียรติศักดิ

์

แสงผาด
๒๗/๐๓/๒๕๓๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๒๐
นายนรินทร์ พรมราช

๑๗/๑๒/๒๕๓๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๒๑
นางสาวกัลยา เวฬุวนารักษ์

๐๙/๐๖/๒๕๓๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๒๒
นายสาธิต นามฮง

๒๐/๐๒/๒๕๓๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๒๓
นายกฤษฎา สีกา

๒๙/๑๑/๒๕๓๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๒๔
นางสาวดอกมะลิ ดีดวงพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑ / ๘๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๐๒๕
นายเจษฎากร มีไชย

๑๓/๐๕/๒๕๒๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๒๖
นางสาวกัณฐิกา ศรีระนนท์

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๒๗
นายกิตตินันท์ จันดา

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๒๘
นางสาวกุลพันธาดา ศรีธรรม

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๒๙
นางสาวขนิษฐา ยางเดียว

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงจิรัฐติกาล แสวงผล

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๓๑
นางสาวจิราพร กองแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๓๒
นางสาวจุฑาทิพย์ ช้อนศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงชนัญญา แซมมงคล

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๓๔
นางสาวชนิกานต์ บุญเจือ

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายชัชนันท์ บุญเลิศ

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๓๖
นางสาวฐิติวราดา ทองสุข

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงณัฐณิชา พลวิฑูรย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงณัฐธิดา เกียรติจรุงพันธ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๓๙
นายณัฐภัทร เกิดศรีทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๔๐
นางสาวณิรัฐกานต์ แก้วทองคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๔๑
นายทัศน์ไท แก่นวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๔๒
นายทิวากร อินทนนท์

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๔๓
นางสาวนริศรา จักรชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๔๔
นางสาวนิตยา เสนาวิเศษ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๔๕
นางสาวนำทิพย์ จันงาม

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๔๖
นางสาวประกายแก้ว ปนทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๔๗
นางสาวพนิดา อุ่นใจ

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๔๘
นางสาวพัชรกิตติ

์

ยางเดียว

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ ปองโต

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๕๐
นางสาวพัฒนาวดี ขันแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๕๑
นางสาวพิยาดา บุญคำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๕๒
นางสาวรัตนาภรณ์ มิงขวัญ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๕๓
นายวรรณรักษ์ ขันเงิน

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๕๔
นางสาววริศรา บุญยืน

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๕๕
นางสาวศศิณี ขันธรักษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๕๖
นางสาวศิริกันยา สืบศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงสิริกร เยรบุตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๕๙
นางสาวสุพัตรา เชือบัณฑิต

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒ / ๘๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๐๖๐
นางสาวสุวรรณิภา หงษ์ทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๖๑
นายสุวิชา แพงโสม

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๖๒
นายหัสดินทร์ ศรีนพรม

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายอนุวัฒน์ แสงเจริญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๖๔
นางสาวอนุสรา รอดจุ้ย

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๖๕
นายอภิสิทธิ

์

ทองบ่อ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สืบศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงอรจิรา มาลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๖๘
นางสาวอริสรา หนองเปด

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๖๙
นางสาวอาณิชา มีชัย

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๗๐
นางสาวอารยา ศรีสงคราม

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๗๑
นางสาวแพรวพลอย จิตรเสรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๗๒
นางสาวกชกร ถนอมสมบูรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๗๓
นางสาวกชนิภา ชืนชม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๗๔
นางสาวกนกพร สัตย์ซือ

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๗๕
นางสาวกนกพร หลักหาญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๗๖
นางสาวกนกวรรณ สินสมุทร

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๗๗
นางสาวกนกเนตร บุญยศ

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๗๘
นายกมลเชษฐ์ หลักหาญ

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๗๙
นางสาวกรธิดา สุรารักษ์หิรัญ

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๘๐
นางสาวกรวิภา เผ่าสวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๘๑
นายกฤตภาส ใจธรรม

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๘๒
นายกัมปนาท ชำกรม

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๘๓
นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๘๔
นายกานต์ กัลปดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๘๕
นางสาวกานต์สุดา สิงหา

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๘๖
นายกิตติพงษ์ ชาติชาย

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๘๗
นางสาวกิตติภาดา ถนัดค้า

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๘๘
นางสาวกุลดา อินทแสง

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๘๙
นางสาวจณิสตา หมวดแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๙๐
นางสาวจรัสศรี ทองบ่อ

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๙๑
นางสาวจันทิมา อ่อนคำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๙๒
นางสาวจารุวรรณ ถวิลไพร

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๙๓
นายจิตติราช ศิริโสม

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๙๔
นางสาวจิตรติกร บุญทศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๐๙๕
นางสาวจิราภรณ์ ชูรัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๙๖
นางสาวจิราภา สตารัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๙๗
นางสาวจุฑาพรรณ เหลาคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๙๘
นางสาวจุฑารัตน์ จิตรวศินกุล

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๐๙๙
นางสาวชฎาพร โพธิแสง

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๐๐
นายชยพล โพธิศรี

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๐๑
นางสาวชลดา ธิมาชัย

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๐๒
นางสาวชลิตา ศรีปดถา

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๐๓
นางสาวชวินนุช ศรีเจริญ

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๐๔
นางสาวชวิศา สิทธิลา

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๐๕
นายชาญชัยยศ พยุงวงษ์

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๐๖
นางสาวชุติกาญจน์ บุญปก

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๐๗
นางสาวญาดา อภิรัชไพฑูรย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๐๘
นางสาวฐิตาพร แสงดาวสว่าง

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๐๙
นายณรงค์ศักดิ

์

ตระกาล
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๑๐
นายณัฐดนัย หนันทุม

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๑๑
นายณัฐพล เวชกามา

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๑๒
นางสาวณัฐวรรณ โพธิทอง

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๑๓
นางสาวณิชกานต์ เจริญศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๑๔
นายดุษฎีชัย ปนทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๑๕
นายติณณภพ ไกรศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๑๖
นายธนพนธ์ มะโนมัย

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๑๗
นายธนวุฒิ แซ่ลี

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๑๘
นางสาวธนัญญา ใจเต็ม

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๑๙
นายธนากร ชอบศิลป

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๒๐
นางสาวธนารักษ์ จักรไชย

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๒๑
นางสาวธนิตา ไชยมาตย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๒๒
นางสาวธันยพร หนองเปด

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๒๓
นางสาวธิดารัตน์ ทองวัน

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๒๔
นายนครินทร์ อินทร์จันดา

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๒๕
นายนภัสกร ดีกระจ่าง

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๒๖
นางสาวนภัสสร มิงขวัญ

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๒๗
นางสาวนภาพร นาเมืองรักษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๒๘
นางสาวนฤมล โชติแสง

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๒๙
นางสาวนวรัตน์ อินทะนนท์

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๑๓๐
นายนันทวัฒน์ ปะติตัง

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๓๑
นางสาวนันทัชพร คำเขียว

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๓๒
นายนิติกร พาโคกทม

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๓๓
นางสาวนุชศราภรณ์ โทมี

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๓๔
นางสาวนุชิฏา บุญเงิน

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๓๕
นายบัณฑิต แก้วคำจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๓๖
นายปฏิภาณ วงคำชาว

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๓๗
นางสาวปนัดดา ทองศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๓๘
นางสาวปนัดดา ศรีทิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๓๙
นางสาวปภาวดี เหลือบแล

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๔๐
นางสาวปภาวรินทร์ เมืองโคตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๔๑
นางสาวปภาวี ศรีวิเศษ

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๔๒
นางสาวประติมากร เหนือทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๔๓
นายปริญญ์ พรมโสภา

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๔๔
นางสาวปยดา ตระกาล

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๔๕
นางสาวปยธิดา โพธิศรี

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๔๖
นางสาวปยพัชร ศรีเนตร

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๔๗
นางสาวปยะธิดา เลาเลิศ

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๔๘
นางสาวปยะธิดา เหลาทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๔๙
นางสาวพนิดา ชืนบาน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๕๐
นายพรพิมนต์ คำหอม

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๕๑
นางสาวพรรณธิภา จำใบรัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๕๒
นางสาวพรรณภัค คำตา

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๕๓
นางสาวพัชรนันท์ สารโท

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๕๔
นางสาวพัชราพร ผ่องใส

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๕๕
นางสาวพัชราภรณ์ กัญญาคำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๕๖
นางสาวพัชราภรณ์ รำมะนา

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๕๗
นายพัชร์ยศ พรหมคุณ

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๕๘
นางสาวพัทธ์ธีรา กำแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๕๙
นางสาวพิชญา ศิรินันติกุล

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๖๐
นางสาวพิชญาภัค บุตรวาป

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๖๑
นางสาวพิชามญชุ์ อินอ่อน

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๖๒
นางสาวพิมพ์ชนก คำกันยา

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๖๓
นางสาวพิยดา สุจะชารี

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๖๔
นางสาวพีชานิกา ศรีเมือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๑๖๕
นายพุทธวงศ์ ทิพนงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๖๖
นายภัคพล ศรีวิเศษ

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๖๗
นายภัทรพล ทับพิลา

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๖๘
นายภูรินท์ ธรรมโรเวช

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๖๙
นายภูวไนย จันทร์ส่อง

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๗๐
นางสาวภูษิตา นกสกุล

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๗๑
นางสาวมัญชุมาศ ปานะธูป

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๗๒
นางสาวมัณฑนา เมืองคง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๗๓
นางสาวมาลินี วงษ์ศิลป

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๗๔
นายยสวัฒน์ ชัยประภา

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๗๕
นางสาวยุราวัลย์ วงศ์ยะมาตย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๗๖
นายรัชชานนท์ หาญลือ

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๗๗
นางสาวรัตนาวลี ธาตุทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๗๘
นางสาวรินรดา เวชกามา

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๗๙
นางสาวรุจิรา ขวาวเดช

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๘๐
นางสาวรุ่งนภา โคตรสมบัติ

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๘๑
นางสาวรุ่งฟา คำคูณ

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๘๒
นางสาวลัดดาวัลย์ เนินทราย

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๘๓
นายวชิรวิทย์ เทศวิเชียร

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๘๔
นางสาววนัสนันท์ โพธิศรี

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๘๕
นางสาววนิศรา คำนำแดง

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๘๖
นางสาววรรณกนก อุตอามาตย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๘๗
นางสาววราภรณ์ ชูรัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๘๘
นางสาววรินทรวิสาข์ จรลำโกน

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๘๙
นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๙๐
นายวัชระวิทย์ ขันธพัฒน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๙๑
นางสาววันวิสา ศรีวิเศษ

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๙๒
นางสาววัสสวดี พลเยียม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๙๓
นางสาววานิษฐา ใครชม

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๙๔
นายวิชยุตม์ พงประเสริฐ

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๙๕
นายวิระชัย เกษกัน

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๙๖
นางสาววิลาวรรณ อุตอามาตย์

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๙๗
นายวิศิษฎ์ พลโยธา

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๙๘
นางสาววีรัชยานันท์ โพธิสองชัน

์ ้

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๑๙๙
นายศรัณย์ ภูมิชัยโชติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๖ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๒๐๐
นายศรายุทธ คำลอย

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๐๑
นางสาวศิริรัตน์ ข่วงทิพย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๐๒
นางสาวศุฑิมาภรณ์ จินาพันธ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๐๓
นายศุภวิชญ์ ศรีวะรมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๐๔
นายสรวิศ เทียมชัยภูมิ

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๐๕
นายสหภาพ เพียลุ้ย

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๐๖
นายสหัสวรรษ ดาทา

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๐๗
นางสาวสิทธรัตน์ เนาว์ศรีสอน

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๐๘
นายสิทธิชาติ กาญจนศิริรัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๐๙
นายสิทธิโชค พาละพล

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๑๐
นายสิรภพ กุบแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๑๑
นางสาวสิรินันท์ วนันโท

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๑๒
นางสาวสุกฤตา ชนะดี

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๑๓
นายสุกฤษกร พัฒนภูทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๑๔
นางสาวสุชานันท์ พรหมจารีย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๑๕
นางสาวสุชานันท์ ศรีไชย

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๑๖
นางสาวสุดารัตน์ หอมแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๑๗
นางสาวสุดาวรรณ ศรีใส

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๑๘
นางสาวสุธาสินี ศรีวิเศษ

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๑๙
นางสาวสุนัฎฐา สุนทรารักษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๒๐
นางสาวสุปรียา ศรีวิเศษ

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๒๑
นางสาวสุมาลี กองสะดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๒๒
นางสาวสุมาลี คดเกียว

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๒๓
นางสาวสุรัสวดี ยาวโนภาส

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๒๔
นางสาวสุลิตา แก่นพุฒ

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๒๕
นางสาวสุวนันท์ ชูรัตน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๒๖
นางสาวหฤทัย โคมร้าย

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๒๗
นายอดิศักดิ

์

สอดศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๒๘
นางสาวอทิตา ลุล่วง

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๒๙
นายอธิปตย์ ฝายคุณวงศ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๓๐
นายอธิพนธ์ แสงสว่าง

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๓๑
นายอธิราช โสมาบุตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๓๒
นางสาวอนัญญา ธรรมแท้

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๓๓
นายอนุรักษ์ สุวรรณทิตย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๓๔
นางสาวอนุสรา แสงสุวรรณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๒๓๕
นางสาวอภิชญาภรณ์ แก้วสนิท

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๓๖
นายอภิชาต เนินทราย

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๓๗
นางสาวอภิญญา ชะนะพันธ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๓๘
นางสาวอภิญญา แหวนนิล

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๓๙
นายอภิวัฒน์ โยธี

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๔๐
นายอภิสิทธิ

์

จันใด
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๔๑
นางสาวอมิลตรา อดกลัน

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๔๒
นางสาวอรญา บุญทศ

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๔๓
นายอรรถโกวิท เนาวโรจน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๔๔
นางสาวอรวิน สว่างวงศ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๔๕
นางสาวอรัญญา อินอ่อน

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๔๖
นางสาวอริยา สีทาหล่อน

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๔๗
นางสาวอัจฉรา ไชยมงคล

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๔๘
นางสาวอาทิตยา พรมจันทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๔๙
นายอานุภาพ แซ่เจีย

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๕๐
นางสาวอารยา สีทาหล่อน

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๕๑
นางสาวอำภา พิมภา

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๕๒
นายอินทัช นามวาท

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๕๓
นางสาวอุชเชษินี พิจารณ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๕๔
นายเกรียงไกร เฉลิมเกรียงศักดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๕๕
นายเกียรติศักดิ

์

บุญด้วง
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๕๖
นายเฉลิมเกียรติ เตียวพานิชย์กิจ

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๕๗
นางสาวเณศรา ค้าคล่อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๕๘
นางสาวเบญจมาศ สิมาฤทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๕๙
นางสาวเบญจวรรณ มีดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๖๐
นางสาวเพ็ญพลอย อุ่นนา

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๖๑
นางสาวเพ็ญพิชชา มายูร

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๖๒
นายเมธัส สิทธิศรีจันทร์

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๖๓
นางสาวเรขะวรรณ สมเหมาะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๖๔
นายเสรีชน หลักทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๖๕
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๖๖
นางสาวเอกนรี ไชยช่วย

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๖๗
นางสาวไอลดา ลอยประโคน

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๖๘
นางสาวกาญจนา วิเชียรรักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๖๙
นางสาวกานต์ชนก อารีเอือ

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๘ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๒๗๐
นางสาวจิราภรณ์ ภูอ่อน

๒๗/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๗๑
นางสาวจิราวรรณ นักธรรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๗๒
นายชิษณุพงศ์ ชุมนุม

๐๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๗๓
นายนิธิพล มงคลการ

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๗๔
นางสาวปยะรัตน์ ลครวงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๗๕
นายภาณุพงศ์ แสงเพ็ชร

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๗๖
นายภานุวิชญ์ มังคัง

่ ่

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๗๗
นางสาววิภาดา นันนวน

๒๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๗๘
นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๗๙
นางสาวสิรินันท์ ธิมาชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๘๐
นายเกริกศักดิ

์

ศรีดารา

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๘๑
นางสาวพรพรรณ เอือกิจ

้

๑๑/๙/๒๕๑๘
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๘๒
นางสาวมัทยาภรณ์ มูลนิกร

๒๑/๕/๒๕๑๑
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๘๓
แม่ชีราตรี เรโนด์ ๒๐/๕/๒๕๐๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายกิตติภณ ฝายดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงมุทิตา โพธิสาขา

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายระพิพันธ์ แก่นงาม

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงชนาภา คูสำโรง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงเพชรลดา มันคง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงกรรณิกา ผ่านเมือง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงรัตนาพร ชอบศิลป

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงสุกัญญา ชูรัตน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงจันทิมา หาไชย

๑๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)

วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงกนกพร เวชกามา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา จันทะเสน

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงชลดา อนันต์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงณัฐชิชา ฉัตรทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงณัฐธีรา เวชกามา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๙๘
เด็กชายธนชัย สร้อยมุข

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายธัชพล เวฬุวนารักษ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายธันวา หงษ์อินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายนวมินทร์ โตคีรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงปนัดดา เชือบัณฑิตย์

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงพรมณี ภูกระจาบ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงพัชราภา วงศ์สุวรรณ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๙ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายภาคิน เวชกามา

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายภาวัติ เนตรวงษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงสุภาวดี สิงห์แข็งแรง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ ศิริผล

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงเบญจมาศ นิกรพล

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทามแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงจุฑามาศ เชียงแสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ขันซ้าย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงธนิษฐา ขำเลิศ

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงพิมพกานต์ พืชผล

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงศศิธร บุญศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงศศิธร เวชกามา

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงสุภาพันธุ์ คำผา

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๑๘
เด็กชายเนวิน เวชกามา

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายก่อเกียรติ เวชกามา

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายฐิติศักดิ

์

กงเงิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายนพพล ประทุม

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายนภัสกร บุปผา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงบุษกร เวชกามา

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายปนพล ปองโล่ห์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๒๕
เด็กชายพงศกร กองสมบัติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๒๖
เด็กชายวชิรพล รัตนศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายวิชชากร กองแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงสุนิสา นักร้อง

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายอนวัช วอทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายเจตจันทร์ ทรายงาม

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงเจนธิดา สมหนองอ้อ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงเนตรนภา อาจหาญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๓๓
นางสาวกานดา แก้วทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๓๔
นายคมสันต์ ปดตลาด

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๓๕
นางสาวปนัดดา ศรีหะภาค

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๓๖
นางสาวปยาภรณ์ พรหมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๓๗
นายรัฐพงษ์ พิศิลป

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๓๘
นางสาววิชชุลดา ราชธร

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๓๙
นางสาววิลาวรรณ มีนำพันธ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๓๔๐
นางสาวศิริวรรณ บรรลือ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงสุพัตรา แก้วสาร

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๔๒
นายอัครวุฒิ เวชกามา

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๔๓
นางสาวทิพย์สุดา ปุริต

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๔๔
นางสาวนครินทร์ กรองทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๔๕
นางสาวพรไพลิน กันยะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๔๖
นางสาวพิทยาภรณ์ คำพรมมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๔๗
นางสาวพิมพ์ ไตรเนตร

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๔๘
นายมังกร สนองหงอก

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๔๙
นายรณกร ปลืมมณี

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๕๐
นางสาวรสสุคนธ์ ยินดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๕๑
นางสาวสุภาวดี เทียงธรรม

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๕๒
นายอนุสรณ์ เห็มอ่อน

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๕๓
นายเปรมศักดิ

์

สุขแสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๕๔
นางสาวเวณิกา ล้วนศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๕๕
นางสาวดารุณี แสนสุข

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๕๖
นางสาวบุญเรือน จันทร์ทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๕๗
นางสาววาสนา บุญปญญา

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายธิติวุฒิ มูลสาร

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๕๙
เด็กชายธีรเทพ แก่นพุฒ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายคงเพชร์ นพพล

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายภัทรพงศ์ ทองน้อย

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายสิทธิเดช เชือบัณฑิต

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๖๓
เด็กชายสุเมธา ทองนาค

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายก้องภพ ไชยสังวล

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายเดชากร นาราช

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายคนัช ศรีกุลวงศ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๖๗
เด็กชายคณาธิป วินโกมินทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายคมกริช ค้าเกิด

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายชัยวัฒน์ ยอดดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายอนิวัติติ

์

ทองศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๗๑
เด็กชายธีรวัฒน์ เสน่หา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๗๒
เด็กชายปยะพงษ์ นัยกุล

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๗๓
เด็กชายรัฐเวช ทองแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายจิรพัฒน์ ภูมิแสน

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑ / ๘๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายณัฐพล ขันเงิน

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายอลงกรณ์ โพพันนา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายเจษฎา จันทร์แก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายสรวิศ สอนสุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายตรีเพชร แก่นแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายนราธิป กลินทองใบ

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายณัฐภัทร วิทยา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายจิรสิน สุวรรณชาติ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายไตรทศ ขันเงิน

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายอานนท์ ทองสัมฤทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายรุจิภาส บุญรินทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายสุธีรวัฒน์ ขันเงิน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๘๗
เด็กชายอลงกรณ์ อุไรรักษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ทองบ่อ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายภูมินทร์ ศิริ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายบุณพจน์ นาถาบำรุง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายครองพล โล่ทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายกิตติภพ ผุดผ่อง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายทวีพงศ์ เหลืองปฐมชัย

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๙๔
เด็กชายอภิชัย ยอดชาญ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายกิตติภัทร คุตชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายเจษฎา เผ่าเพ็ง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายธนดล แสวงดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๙๘
เด็กชายอริย์ธัช เรศสันเทียะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายอติรุจ จันทา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายอัครพนธ์ พรมหาญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายวรพล จันทพาล

๐๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายกรวิชญ์ ณุวงษ์ศรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายศุภศิษฐ์ ปยะรุ่งบัณฑิต

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงปนัดดา เพ็ชร์ไทย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงณัฐฐาพร ยะหา

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงรุ้งนภา งิวลาย

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงกนกพรรณ คูหล้า

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงกนกพร คูหล้า

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงวรัญญา วงษ์ทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒ / ๘๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงพัณณิตา ลัคนวงษ์ไพบูลย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงวัลลี สงวนหมู่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงฟาพราว เพชรรัช

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงสุพิชญา เจนอ่าน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงคณัชนันท์ ไชยสังวล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงธมลวรรณ จันทราชัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงนิลาวัลย์ วงษ์แหวน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงสุธิดา สองวงค์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงสุชานันท์ โสวะภาสน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงขวัญชนก สืบเนือง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงณัฐนิชา ไชยวิเศษ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงณัฐนรี เวชกามา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงวราภรณ์ ไชยวิเศษ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงแพรวพรรณ เขียนพงศ์พันธุ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงสุรัสวดี ภาภักดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงชนกานต์ สุรศิลป

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงณัชชา ขันเพชร

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงอนัญญา เชือดี

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงพิณภา นาธงชัย

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงเบญญาภา เจียตระกูล

๐๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงพิมลรัตน์ แสนวงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงพัชรา เทพมณี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงวิภาดา พละหาญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงภัญญดา แสงเสดาะ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงธิติมา ศรีสุวรรณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วลา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงชญานิษฐ์ แสวงสาย

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงจตุพร พรมพิลา

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงกัลยาณี ศรีวะรมย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงลดาวดี ขันเงิน

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงจันทิมา ทองศรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงจุฑามาศ โสมาบุตร

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงทิวาเทพ ศรีวิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายพีรพงษ์ ณุวงษ์ศรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงฟาใส ศรีหนองยาง

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงวรพิชชา ธงชัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงสุธาสินี วงษ์สุวรรณ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายอโณทัย เค้าสงค์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายเกษฎา หน่ายโย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงพิชญา วังอาจ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง วัดชัยมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายธนภณ น้อยเวียง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงบุรินรัตน์ วรรณกุล

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๕๒
เด็กชายเดชชาติ สมนึก

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญรอดรัมย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายอดิศร สารเสวก

๒๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

ธรรมนิมิต  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายภูวดล เลียวไธสงค์

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

ธรรมนิมิต  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายวิทวัช นาคยิม

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

ธรรมนิมิต  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายศราวุธ สุขพอ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

ธรรมนิมิต  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงสุชาดา ศรีธาตุ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา วัดดู่ทุ่ง  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายสรัล พันธ์กลิน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา วัดดู่ทุ่ง  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายธนาธร สายศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา วัดดู่ทุ่ง  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีสุมาตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายกรินทร์ สร้างโศก

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายณรงค์วิทย์ ทาทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงณัฐพร จันทรประทักษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงดวงมณี สีหาทัพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายนัฐพล คำสี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงนิรชา โสตะวงค์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

แทบท้าว
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงพรนภา ทาทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายพรพิพัฒน์ พรมบุตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายพีรภัทร คำทวี

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงยุพาพร โสมาบุตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงศวรรยา พรมบุตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงสิริยากร ดวงมาลย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายอทิวรา พรมบุตร

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายอธิพงษ์ พรมบุตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงอรจิรา กมล

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงอรัญญา พรมบุตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายกมลทัต แสนสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายณภัทร บุญปก

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงนิรัตลิตา สำรวมรัมภ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงปยะฉัตร พรมบุตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงมินตรา สุวรรณเพชร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงมุฑิตา พรมบตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายสุณัฐพล ปฏิพันธ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทาทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายอัมรินทร์ พรมบุตร

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายอิทธิพล พิมพ์ทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงอินทิรา สุวรรณเพชร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงฐิติมา สุดซือ

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ไกรยรัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงวิลาวัลย์ คำเบ้า

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงอพัตรชา พิมพ์ดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงนำทิพย์ หินซุย

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงปลืมจิตต์

้

แสงจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงพรวิภา นามแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงภัครจิรา มันจิต

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงวรรณรัตน์ วาจาดี

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๕๙/๐๔๙๙
เด็กชายวรวุฒิ อาจหาญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายสถาพร เวชกามา

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายสุรเชษฐ์ ไกรยรัตน์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายศุภวัฒน์ นางาม

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงวิภารัตน์ ประสมศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายธนากร พงษ์ขยัน

๒๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงยุวดี แสนสุข

๑๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายอนิรุต วันเวียน

๑๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายอิทธิกร รูปโสม

๒๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงบุณยานุช ช่างทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงปณิดา ชำนิปา

๓๐/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายวีรวัฒน์ สีชา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงอทิตยา เพ็ชรคุ้ม

๓๐/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายเจตนิพัทธ์ นาโสก

๒๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายจีระศักดิ

์

ส่วนเสน่ห์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายธนวัฒน์ สีรับสี

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ มูลพาณิชย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงบานชืน

่

สำราญดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายกิตตินันท์ เนาวราช

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำเกียง

้

วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายจักรพรรณ ลักษณะสมบูรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงณัฐริกา ขุนวงษา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายปรเมท บุตรศาสตร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงสุพัดศร บุญทศ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงอนุชศรา สุภาคาร

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายเจษฎา พันธ์ศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงจิรัฐติกาล ทองโสม

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สายคูณ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงกัณฐิกา เนตรหาญ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายกิจรศักดิ

์

พิมภาค
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงกุลนิษฐ ธาตุวิสัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงขวัญสุดา กาทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงจันทนา ศรียุทธ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงชลธิชา แก้วคำจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายชัชชน แก้วดวงใหญ่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายดวงใสแก้ว แก้วดวงใหญ่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายธนากร กุบแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายธนารักษ์ แสนหว้า

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายปญญา สมงาม

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงพิสมัย วิเวกวินย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๓๘
เด็กชายยศพล วงษ์ศรีแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายฤทธิชัย กุบแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงอุมากรณ์ ไชยภักดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายโชคชัย แก้วคำจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงเจนจิรา แสงโชติ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงจิรนันท์ ภูฉลาด

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงจุติมาภรณ์ อุปชัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงณัฐริกา จูมพิลา

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ กิจนาค

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงมนัญชยา มูลสาร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๔๘
เด็กชายสมพร สีหา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรีมันตะ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๖ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายเจตนัตว์ ใจเอือ

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายเจษฎา แบบทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายพนาชัย พงษ์สนิท

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงกัญญาภัค ชาภูธร

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ ชนะวงษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงดารินทร์ แก่นจำปา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายนิกร ชืนตา

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงวิชญาพร บุญตะนัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ วันทาดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายกุลชาติ ทองดวง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงจณิสตา วรรณคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงจีรนันท์ คูณสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงจีรนันท์ พุทธแสน

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายณัฐพงค์ กิงพรมภู

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายธนกร ขันเงิน

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายธนธรณ์ มีแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงภัทรธิดา ลูกเงาะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายวีรภัทร ผึงหลวง

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงสโรชา วันศุกร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายไกรวิชญ์ บุญทศ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เผ่าเพ็ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด วัดนาสีนวล  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ วงษ์จันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด วัดนาสีนวล  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงอภิญญา งิวลาย

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด วัดนาสีนวล  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายรพีภัทร จำปานาค

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด วัดนาสีนวล  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายวัชรากรณ์ เผ่าเพ็ง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด วัดนาสีนวล  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๗๕
เด็กชายอนุชา แสงสุวรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด วัดนาสีนวล  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายธนกร คงมา ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๗๗
เด็กชายปรวิท โพธิสาจันทร์

์

๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงปาริดา พินาธุวงค์

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงสิริขวัญ ฝปากดี

๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา หลอดคำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๘๑
เด็กชายชวลิต ฝปากดี

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงธนัญญา พรมงาม

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๘๓
เด็กชายบุณยกร พงษ์สนิท

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงกัลยา แสงเดือน

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๗ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๕๘๕
เด็กชายชัยชนะ พงษ์สนิท

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๘๖
เด็กชายธนาวุฒิ เสนาพรม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายพชร เพชรภักดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายศุภโชค เสน่หา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ จันทลาสา

๑๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ บุรอบ ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายชลนภัทร วังทะพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายณัฐพงษ์ เสนาพรม

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายสัญชัย จันดารักษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงกรรณิกา เอกสัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายคมกฤษ ศรีหล้า

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงพรพรรณวดี พงษ์สนิท

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงศุภัทรชา ดวงมาลย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงสุณิสา สาริกัน

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงอนุศรา วังทะพันธ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงกมลชนก ล้วนศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงกัญญาพร เสนาพรม

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงตติยา เชือบัณฑิตย์

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายนทีเทพ สมนาค

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายปยวัฒน์ สลับศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๐๕
นายศราวุธ ใจหาญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายสิทธิโชค มีชัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงสิริมา เวฬุวนาธร

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายเมษา บุตรสอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๐๙
นางสาวกรรณิกา ชูรัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๑๐
นายพรประเสริฐ วิชัยกำจร

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๑๑
นางสาวละมุล โทอรัญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๑๒
นางสาวกัณฐิกา เอกสัน

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๑๓
นางสาวนวลฉวี ชืนใจ

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญทศ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขีเหล็ก

้

วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายกิตติณัฐ แสงสว่าง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขีเหล็ก

้

วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงปาริญา เข็มทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขีเหล็ก

้

วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงปยนุช ชมภูวิเศษ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงปนแก้ว สีลาคม

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงริษา พลแดง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๘ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงสิรินภา แย้มวรรณ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายจิรพันธ์ ทองศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายธนากร เกษรราช

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายกิตติพงษ์ สุขแสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๒๔
เด็กหญิงจินดามณี ขุนจงแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีหิน

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายปริญญา วันสุข

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงพลอยชมภู พรมนวล

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายภูวนาท คำวิไชย

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงสุพรรณษา ชันชิต

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงอุษณีย์ อิมสำราญ

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายเอกรินทร์ ปญญาใส

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายกิตติทัต สุตะดาน

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงขวัญจิรา แฉ่งสวัสดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายสาธุการ ประโพธิศรี

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายฐากูร กาศักดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายณัฐดนัย ไชยช่วย

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายธนาทรัพย์ แสงสุข

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงธิติมา ทองปาน

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงปนัดดา ทองลือ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนา วัดกลางนา  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงจุฑามาศ จันทา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางนา วัดกลางนา  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๔๑
เด็กชายสหรัตน์ รวมธรรม

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สีงาม

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๔๓
เด็กชายนภาดล คงนิล

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองใบ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๔๕
เด็กชายจักรภัทร เกษมสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงจิดาภา ศิลารักษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายจิตติพงษ์ ศิลารักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงฐิตาพร วงเวียน

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงธิดาวัลย์ ใจตรง

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายธิบดี สร้อยแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงนฤมล สมสัตย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงนันทนา มุจรินทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายนันทวุฒิ นามแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงพานเงิน ทองทา

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๙ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายภูวดล ทองอุ่น

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงมาฆวดี ประดับศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงสุพัตรา อินเอียม

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายอภิรัฐ บุตรนำเพชร

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงอินทิรา ภาคะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงเจนจิรา แถวบุญตา

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงชลธิชา กอแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ เยือกเย็น

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงทอฝน ภาคะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงบุษยมาศ บุญจรัส

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงปภาดา คำสิงชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงพิมพ์มาดา กอแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ทองเจียว

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงสิรีธร บุญจรัส

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายอพิสิฐ ศิลารักษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๗๐
นายชานนท์ มูลตรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๗๑
นางสาวดรุณี สุวรรณคีรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๗๒
นายธีรภัทร บุญจรัส

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๗๓
นายธีรศักดิ

์

ภูมิประเสริฐ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๗๔
นายมนตรี แก้วเนตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๗๕
นางสาวรัชญากร นางาม

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๗๖
นางสาวจิราวรรณ ไพยกาล

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๗๗
นางสาวชริกา กอแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๗๘
นางสาวดวงลดา มุ่งงาม

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๗๙
นายปริพนธ์ ทองทา

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๘๐
นางสาวผกาวดี ก่องดวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๘๑
นายพงษ์ภัทร บุญถูก

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๘๒
นางสาวมินตรา เยียงอย่าง

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๘๓
นายวีระศักดิ

์

บุญถูก
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๘๔
นายสมพงษ์ วนาพุทธรักษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๘๕
นางสาวสุภารัตน์ นักผูก

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๘๖
นายสุรวุฒิ วงศ์อนันต์

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๘๗
นางสาวเพชรรัตน์ ทองทา

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๘๘
นางสาวโศภิตา นิยม

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๘๙
นายธนกร สุขเกษม

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๐ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงขวัญณภัทร ภูแสนสี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงชิดชนก พุฒซ้อน

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงปราณัสมา ศรีแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงพิชชาพร ผาสุข

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายภานุกรณ์ รวมธรรม

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงวรันธร เยาวบุตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงศศิกานต์ หล้าแหล่ง

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายอานนท์ ฐานไชยยิง

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายฐิติพัฒน์ ต่างจรูญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๕๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายนคร ขันทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ แสงมูล

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายศรันยู ราชเสนา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงสุวิชา คำทา

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายพาทิศ ชาวไทย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดผักบุ้ง  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงมณฑกนต์ ทุมแถว ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวุฒิศักดิคุรุราษฎร์อุปถัมภ์

์

วัดขีเหล็กน้อย

้

 

ยส ๔๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงศิริพร ติงทอง

่

๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวุฒิศักดิคุรุราษฎร์อุปถัมภ์

์

วัดขีเหล็กน้อย

้

 

ยส ๔๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงอนุศรา นำภา ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวุฒิศักดิคุรุราษฎร์อุปถัมภ์

์

วัดขีเหล็กน้อย

้

 

ยส ๔๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงอุมาพร กาลจักร

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวุฒิศักดิคุรุราษฎร์อุปถัมภ์

์

วัดขีเหล็กน้อย

้

 

ยส ๔๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงอาทิตยา ชีกว้าง

๒๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวุฒิศักดิคุรุราษฎร์อุปถัมภ์

์

วัดขีเหล็กน้อย

้

 

ยส ๔๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงจิราวรรณ ชำนาญค้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายทศทิพย์ กล้าหาญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงธนภรณ์ จักษุกรรฐ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงธัญสุดา ทาระตา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายประจักษ์ วะโรง

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงพัชริดา บัวละพันธ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๑๕
เด็กชายวีรภัทร เชียวชาญ

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายสุริยะ พิมพ์งาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๑๗
เด็กชายจีรพัฒน์ ชูรัตน์

๒๕/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๑๘
นางสาวอรอินทร์ โคตรมนตรี

๒๔/๑๒/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงกนกพร ปานุเวช

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ถมปด

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงกมลพรรณ พรมจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายจตุภูมิ นามแสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กชายณฐปนันท์ อุ่นใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายณัฐพงษ์ จันทกรณ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๑ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายพชรพล เชิดชู

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงพรญาณี เดือดขุนทด

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงรัฐจิการต์ มาลัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายศราวุฒิ ศรีสง่า

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงศศิธร หิมะคุณ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงศิรินยา จักษุดำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงสุวิมล บุญหาญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายอดิศร ศรีสมัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงอรไพลิน เชิดชู

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงกนิษฐา สุขแสน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายจิรพันธ์ สิงห์ศิริ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ไปบน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงทิฆัมพร หินทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายธีรภัทร์ กกฝาย

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

พิมพ์ทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงนลิน โทเคน

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายบุญฤทธิ

์

สุขแสน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงปยะเนตร พิมทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายพชร ศิริบูรณ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงภัทราวดี พิมพ์ทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายวงศธร วันทา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงจินตนา พึงหนู

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายประจักษ์ สองเมือง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายภูสิทธิ สองเมือง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงลีลาวดี หลักชัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงศุภัสรา ก้องเสียง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงสุจิตา สานนท์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ สานนท์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายทรงวุฒิ บุญมาตย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สีหิน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายพีรวัส จันทร์งาม

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายวศิน พวงจันทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงชนิกาณต์ กลมเกลียว

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายนรากร คำมัน

่

๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายรุ้งศักดา สีหิน ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๒ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายศุภกร สีหิน ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๖๑
เด็กชายสามารถ อุตมะชะ ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงจรรยา ขวัญทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดกุดเปง  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงพรชิตา พวงศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดกุดเปง  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงรวิสรา ขวัญทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดกุดเปง  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงวรรณพร บรรหาร

๒๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดกุดเปง  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงวราภรณ์ ธรรมราช

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดกุดเปง  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงศิริประภา พัดชา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดกุดเปง  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงสุภัชชา ทิมตะขบ

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงกวินธิดา กลมเกลียว

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายกิตติธัช ธรรมสาร

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายจิรวัฒน์ ขวานทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงดลฤดี ก้าวอนันตกุล

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงพรธิตา ไชยคำภา

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายพลากร ขวัญทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายวุฒิพงษ์ ขันอาษา

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายศิริชัย ดอกคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงสุธิมา สุทธิรักษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายอภิวัฒน์ ชูแสง

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงชนิตา โคตรแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๘๐
นายสันติภาพ ลำเหลือ

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๘๑
นางสาวแพรวนภา กุดเปง

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงกชกร พันเดช

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงกมลวรรณ ธุระหาย

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงจิราพร กลมเกลียว

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๘๕
เด็กชายธนกฤต เทียนทิพย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงนันทิภรณ์ เขียวสะอาด

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงลลิดา ปดภัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงวรัทยา นาเวียง

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หนูสง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายฐิติวัฒน์ วายโศก

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงณัชชา ขวานทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายภานุวัฒน์ หลักชัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายคณาธิป พันเดช

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงชุติมา สิงครุธ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๓ / ๘๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงธนโชค ชาวเนือดี

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงธีรนุช หงษ์สู่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงภัชราภรณ์ พวงศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงศิริวิมล คุณาภรณ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๕๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงกิงดาว

่

จันทร์ตา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์หอม

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายวันชัย สมบูรณ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายณัฐพงษ์ สว่างแสง

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงปณิษฐา เสวิสิทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายประวิทย์ พิจารณ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายภัสกร แสวงดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ แสวงดี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงอรทัย ชิงชัย

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายอาทิตย์ บุญพรัตน์ ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงอินทิรา ตาซือ

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายฉัตรมงคล ปดวิเศษ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายฐิติ พลไชย

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายธีรพัฒน์ แสนโคตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงกรรณิกา จีนพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายกฤษกร พันหาร

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงขวัญตา แจ่มใจ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายจิตติพัฒน์ แสวงแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายธนพล คำตา

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายภานุพงษ์ ส่งศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงวิภาพร ทะนวนรัมย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงจิราพัชร ศิริยม

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายบรรณสรณ์ ทุ่งมน

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายปณณทัด ดีเอ็ม

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายวิศรุต บุญกลาง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายศุภกรณ์ สายแสง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายสิทธิกร ตาซือ

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายสิทธิเดช แสวงแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายอนุกรณ์ สมจิตร

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายวัชรพล ดอนมืด

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายพันเลิศ แสวงแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๔ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายภาสกร สมจิตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงสุภาวดี ทะนวนรัมย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงจตุพร พรหมจารีย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงจิรัชญา อุ่นตา

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายฉัตรชัย ประเสริฐนำใจ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงดรุณี การบรรจง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงนภัสสร วรสิงห์พันธ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงปริตตา พิจารณ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายณัฐภูมิ จันทร์ดวง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๓๙
เด็กชายทักษ์ชัย อัคพิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายธนพล แก่นของ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงธัญพิชชา โพธิสนธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงนประภา พอพระ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงปพิชญาพร แสนสุข

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงปภาดา ศรีไชย

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงปาริญา ศรีสรรณ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๔๖
เด็กชายรัฐพล นามนนท์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงวาสนา เห็มอ่อน

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายอัครพล วงษ์ลา

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายอัครวัฒน์ สงเคราะห์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงเพชรแท้ ดลสุข

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงเมษา ปถพี

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายวิชัย เวชกามา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๕๓
เด็กชายสราวุฒิ แสนสุข

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายกรรณวี ศรีทิศ

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายพงศภัค หัวดอน ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงสุพรัตน์ โสภารักษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายอินทัช พรมพิศ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงกุลจิรา สังข์ศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายชนาธิป วรรณสมบุญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงชลธิชา ฝุนทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงปวีณา โกนตะสิงห์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ นรทีทาน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายวุฒิพร หัตถสินธุ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ วะยะลุน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๕ / ๘๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายสายฟา อิมจันทึก

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตากล้า วัดกุดตากล้า  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๖๖
เด็กชายสิทธิชัย บุญคำชู

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตากล้า วัดกุดตากล้า  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงสุพัฒทรา กนกงาม

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตากล้า วัดกุดตากล้า  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงชฎาวีร์ ถึงแสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตากล้า วัดกุดตากล้า  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สีอ่อน

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตากล้า วัดกุดตากล้า  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายอาทิตย์ สมภาค

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนขะยอม

วัดขะยอม (ดอนขะยอม)

 

ยส ๔๕๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายชินวัตร เย็นวัฒนา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดทรายงาม  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายทรงพล สีธุลี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดทรายงาม  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงบัณฑิตา หมอยา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดทรายงาม  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ ทวีแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดทรายงาม  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงอัมพร นาลธรรม

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดทรายงาม  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงจริยาภรณ์ ถนอมบุญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดทรายงาม  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงธมลวรรณ หลักทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดทรายงาม  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก กนกงาม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดทรายงาม  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายวิศรุต พรมแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดทรายงาม  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายศรายุทธ บึงแก

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดทรายงาม  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายดนัย สำเนานวน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๕๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายธนพจน์ พงษ์พูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๕๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายพงศกร บำรุง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๕๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงภาวรินทร์ พงษ์พูล

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๕๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงสุภาภรณ์ งิวลาย

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๕๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงฐิตาภา ค้าคล่อง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๕๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายนราธร อาจสิงห์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๕๕๙/๐๘๘๘
เด็กชายอธิการณ์ ตุนา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๕๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายคุณานนท์ สีหอม

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายชัยวรศักดิ

์

สุตพรม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายนิรัติดัย เทียงจิตร

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงปานวดี จิตรมัน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายภูริทัด ดาศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงศุภพร สีระวัตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๙๕ เด็กหญิงประภาวรินทร์
เนตรวงศ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายพงศกร อึงประเสริฐ

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงภัทรลดา ภัยแคล้ว

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนม่วง  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงกัญญานัฐ โคตพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายกิติ ปกกาสาร

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๖ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงจอมขวัญ ยวงเก่า

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีคุณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๐๒ เด็กหญิงพัดชากาญจน์
บุญกำ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงวิรยาดา บัวแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงสุชาวดี ไชยพะบาง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายกฤษดา ท่าทราย

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายจิระพงศ์ หาญชนะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงญาวิณี ธาตุทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงณัฐชา ถานะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงณัฐริกา สีสุชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายดนุเดช อินโอ้

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๑๑
เด็กชายทินภัทร ชาญประโคน

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายบินเลือม

่

บุญตะนัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงพรรณิภา ประกิง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงพัชรียา สิงห์พิมพ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายภานุพงษ์ ทองมา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงวิชชุลดา ภาวะชาติ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงศศิประภา วรรณศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงสุริมน สมชาติ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงอภัสรา ศิริเมฆ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายอภิชัย กมลนันท์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคคลำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีอักษร

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงชลธิชา ลิมประจันต์

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงฐิติมา ไกรวิเศษ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายธีรเทพ โคตสีสาย

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายบูรพา บัวทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงปยะธิดา สีหานาม

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายพีรพัฒน์ อัครพัฒน์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงศิริธร กมล

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายศุภฤกษ์ ประกอบสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงปฐมพร ม่วงใหม

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงวรรณภา พรมรัก

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงสุภาพร

เพ็ญเนตรยอดตรง ๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๓๔
นางสาวชนินทร ชนะมี

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๗ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๙๓๕
นายพิชิตชัย นครวงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๓๖
นางสาวศิรินภา นันทา

๑๐/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๓๗
นางสาวศิริวรรณ พวงดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๓๘
นายกิตติศักดิ

์

เมฆขยาย
๑๒/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๓๙
นางสาวกุลนิภา บุตตะสิน

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๔๐
นางสาวจันทมณี เกือกูล

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๔๑
นางสาวจิราพร โรมพันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๔๒
นายชลสิทธิ

์

สีตะโกเพชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๔๓
นางสาวธัญวรัตน์ กาจกล้า

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๔๔
นางสาวปฤษนียา ขนันเนือง

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๔๕
นางสาวพรสุดา ภักดีชาติ

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๔๖
นางสาวรัตติกาล บุญพร้อม

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๔๗
นายวานิช สมสืบ

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๔๘
นางสาวศรีอุบล น้อยหาญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๔๙
นางสาวสุกัญญา มนที

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๕๐
นางสาวสุดารัตน์ สาวิสิทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๕๑
นางสาวสุธาริณี คำแก้ว

๕/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๕๒
นางสาวสุธิตา ศรีมูล

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๕๓
นางสาวอลิสรา แย้มไสย

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๕๔
นายอัมรินทร์ สมัครศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๕๕
นางสาวอาทิติยา ไชยวิเศษ

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๕๖
นางสาวอิสรีย์ ฤทธิศรี

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๕๗
นางสาวเกวลิน โสภาวัตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๕๘
นางสาวเกษณีย์ รักษาคำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๕๙
นายเกียรติพงศ์ พราวศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๖๐
นางสาวเสาวลักษณ์ โคตสีสาย

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๖๑
นางสาวแอน พิมพ์กลาง

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๖๒
นายกิตติพงศ์ สืบสิงคาร

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๖๓
นายชัยชาญ ซาซุม

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๖๔
นายณัฐวุฒิ พิลาจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๖๕
นายปริญญา เชือหงษ์

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๖๖
นางสาวศศินา พินิจดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๖๗
นายศิริชัย พิลาธร

๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๖๘
นางสาวศิรินท์ญา จันทสิทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๖๙
นางสาวจุฬารัตน์ ทองอร่าม

๒๖/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๘ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๐๙๗๐
นายชัชชัย ทัศนะเกษม

๑๔/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๗๑
นางสาวศุภวจี ศรีเสน

๑๐/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงนิจวรีย์ โสธิธรรม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เสริฐศรี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายวณิช ถนอมพันธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงษ์คำชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงจันทิมา ศรีวิชา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงจิตรวรรณ สอางจิตร

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงจิราพร สงวนพงษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายชะยานนท์ ยะมุด

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายดนุพล อาจอาสา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายทินภัทร งามวัน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงธิดาทิพย์ สาระวัน

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายปฏิภาณ บรรจุทรัพย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงปนัดดา คำบาง

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายปริญญา คำภาวะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงพรชนิตว์ จันเจริญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงพลอยชมพู สุยังกูล

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายพิชิตชัย พรมศรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายภาณุวัตร น้อยหาญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายยุทธกานต์ ประสานสืบ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงวรรณิดา เข็มแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงศิริวรรณ ชูรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายสุทธิพร สวนมอญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงอธิติญา ชาติดร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงอาทิตยา กิงแก้ว

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศิลากิจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายกิตติพัทธ์ แก้วงาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายชญานนท์ สุภาพ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายชวัลวิทย์ เฉิดไธสง

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายอัศนีย์ ศรีมากรณ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายโชคอำนวย บรรจุทรัพย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญเล่ห์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงทอประกาย บุญพร้อม

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงนิตยาภรณ์ ดีสะอาด

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๙ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงพรวิมล ฤาชา

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงสุวิมล สัมฤทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สุดเฉลียว

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายประริวัตร์ ประสารสืบ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายวรายุทธ์ มูเซอร์

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายศราวุฒิ หงษาพล

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงณัฐฌา นรสาร

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายนรินทร์ศักดิ

์

ชาติภูธร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงนัชรี บุญยิง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงภัคพร กอนแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายภิญโญ ผิวจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายรัฐภูมิ บุญยิง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายรัตพล ตรวจมรรคา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงวรัชยา เปรียมนอง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงวราพร ทองบุญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงเจนจิรา ทองสระคู

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงกนกพร วงค์คำชัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงจริยาภรณ์ สาราธร

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงฐาปนี กลินหอม

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายธนพนธ์ ศรีอำนาจ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายนัททนัน เฟองฟู

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงนิภาพร พารไสว

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายพัชรพล สันหากุล

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงพาวินี บุญเล่ห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงมัลลิกา สอนคำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงวิชุดา บัวทิพย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายอนุวัตร กล่อมเสียง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายอภิชาติ ชัยภา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

รู้คุณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงกฤติพร อุ่นใจ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายกฤษดา ธรรมวัตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงขนิษฐา พิรัมย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองมา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายตะวัน ฤกษ์มา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงนริศรา ไชยเสนา

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๐ / ๘๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงนิรดา สมพร

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงบุษกร อุ่นใจ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายปฎิพัทธิ

์

ศรีเย็น
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายยุคลธร ชัยนิตย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงวิภาดา วงค์งาม

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายศักดิดา

์

แหวนหล่อ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายอภิวัฒน์ เชือสุข

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๔๗
เด็กชายเจษฎา นันทใส

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายทัตตะวัน บุญพร้อม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สันประภา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายอดิเทพ สายสวาท

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายเกรียงไกร หมุ่ยมาศ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายกรวิชญ์ แหวนหล่อ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงขวัญจิรา ยุทธเสน

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงขวัญฤทัย แซ่จ๋าว

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายชนาธิป แพทวงษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงพรปยา กาละปกษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงพัชริดา สุนันทนาม

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงสุวรรณา ลุสำเร็จ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงอรีนา กาละปกษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ มณีงาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงศุภานัน สอนสวัสดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายอฬงกรณ์ กาละปกษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายธนวัฒน์ อ่อนธรรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายกฤษฎา อ่อนหวาน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงจุฑามาศ เฒ่ากระโทก

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงจุฬารัตน์ บุญรักษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๖๗
เด็กชายธนภัทร ขุนภิรมย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายธวัชชัย โอลาญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายธีรภัทร ปญญายงค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงนำฝน สุขชีพ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงพัชรี สีวัง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายรพีภัทร คิดสม

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงรัชนีกร พรรษา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายศราวุธ กฐินศรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๑ / ๘๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา วันทา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงปญญดา เถาแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายพลวิทย์ สัตรูพ่าย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ สีสว่าง

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงศศิธร ก้านเรือง

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายสิทธิพล วงษ์จันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายสินทวี แหวนหล่อ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงชลทิยา วงษ์เพ็ญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายชัชวาลย์ กะฐินสี

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายธนากร นามบุญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายธวัชชัย ชะวะเลย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายบารมี ทิพวัน

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงสมิดา กฐินศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงสุนันทา ทองด้วง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงสุพิชชา นามสะเกษ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงกรรณ์ชนก ปญญาใส

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายจิรวัฒน์ ประสมศรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงจุฑามณี สังขโชติ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงชลลดา เสือพุฒ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๙๔
เด็กชายนิบุณ อยู่สุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายปกรณ์เกียรติ บุญพา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายปรัชญา ชาติมนตรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงรัตนาวลี โทนเดียว

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๙๘
เด็กชายสรศักดิ

์

พิระภาค
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๕๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงสุกฤตา เปล่งปลังศรี

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงชฎาพร ดอนดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว วัดกุดพันเขียว  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายชัยวัฒน์ ค่ายรัตนชัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายธีระพงศ์ ส่งเสริม

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงนพรัตน์ ชุ่มทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงศิริวรรณ ซ่อนกลิน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายธนพร บุญราช

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายพิเชษฐ์ ประเสริฐสิน

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายพูลทรัพย์ หอระสิทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงศศิธร ประเสริฐสิน

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงสโรชา โถทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๒ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายอนันต์ทรัพย์ เผือกแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงเฌอมาลย์ เติมทรัพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายจิณณวัตร จันทร์ทิพย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายธนพร เวียงสงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายนพกร งามศิริ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายศรายุทธ ขาวสะอาด
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงสิรินธร โรมพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงสุริโย ลุขำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายอรุนันท์ ไชยว่อง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงภิญญดา ลออศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงกิตติยากร วงษ์ศรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ สุภาคาร
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงชลธิดา นุ่มนวล
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายทวีชัย ใจทน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงปวีณ์สุดา พราวศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงปนสุดา ด้วงกระยอม
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงพรนิภา ลุนพิลา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๒๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน เกิดศิริ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงพัฒนวดี จิตรมัน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายภูมิธรรม อินทรบุญญา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๓๐
เด็กชายมารุต เหล่ากอดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงยอดขวัญ เฉลิมศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงระพีพรรณ จันทวัน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายรัชกร สุวรรณคำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายศรายุธ ทองขันธุ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงอภิษฏา งามแสง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายอรรฆพล มะสูงเนิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายอานนท์ ผิวอำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงอารียา มาเกษม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงอุดมลักษ์ จำปาสอน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงแพรวา หงษ์ลอ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงกุลิสรา วังสินธ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงฐิติยา บุญประสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงอภิญญา พุทไธสง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บุญสมยา
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๓ / ๘๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายสถาพร จูทะรัตน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายณัฐพล บุญหยาด

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงทิพนัดดา การะหา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายธีระเทพ สาริพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงนันทพร บุญหยาด
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๕๐
นางสาวพรวิสา หาญสัตย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงวรัทยา เมืองพิล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงวริษา บุดดาเพ็ง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงวัชรี วรรณโส
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายวีรวุฒิ คณานิตย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายวุฒิชัย จิตรักษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายกฤษฎา ยมณี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายฆราวัฒน์ บัวเทพ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายวิทยา ปวงชาติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายศราวุฒิ สมนึก
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงกชกร สมยา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายจักรพงษ์ สายหลักคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายต้นเพชร ทองทา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายนัฐพล มารมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงวรรณษา วงศ์ชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายวรัญู เสนาสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายวัชเรศ สาธิสัตย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ระพาเพท
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายสิทธิพร บุญหยาด
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายสิทธิเดช บุญหยาด
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงสิริมล สมยา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายสุธี ทวีสด

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงอารยา ทวีกัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงเพชรรัตน์ อัศวภูมิ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายกฤติพงษ์ ศรีหาจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายกิรติ แซ่เล้า
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายชยพล สุวรรณมุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงชลธิชา ค่อมสิงห์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ผองสง่า
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายชานน บุญสอน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๔ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กชายทัศนัย ใจงาม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายวรโชติ บุญหล้า
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงสิริยากร พุ่มทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เกษกัน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ สีดวงดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงเจนจิรา เพ็ชรคง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายเอกภพ อุดมพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงกิตติกา พรมเสนสอน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายจารุพัฒน์ จันโทรัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงจิตติยา แสงทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

โพธิศรี

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายภัทรพล ศรีวิลัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายอดิเทพ ด่านขุนทด
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงวรฤทัย เกตกัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๙๔

นางเติมใจ แผงเพ็ชร
๐๓/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงจีรนันท์ พันธุ์ศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายชนะชัย กระดานราช
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายธนาธิป หาญละคร
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายพัฒน์ชัย เรียบรัตน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายภูริเดช เรียบรัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ สมนึก

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงรัตนวลี ขันธรรม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงลักษิกา ขันธรรม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๐๓
เด็กชายวรวิทย์ เหล็กเจริญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กชายอนุชา ผิวคำสิงห์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงอาริสา อินทร์ฤทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงไพลิน แปะกลาง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงกาญจนา โคตรมงคล

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงฉัตราภรณ์ แจ้งนภา

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงญาดา ทับไธสง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนสี

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงธนาภา กาละศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงวราภรณ์ พรหมเลิศ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงวสิกา ชำนาญกิจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายโชคทวี เหล่าสุนา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๕ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายสุรบดี บุตรนอก
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายรัชชานนท์ หอมสุวรรณ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงวรรณนิสา ตองอ่อน
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายวรวิทย์ ใจมัน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๑๙

นางสาวปนัทดา วงค์จันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๒๐
นายพัชรพงษ์ สำราญจิตต์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๒๑
นางสาวรัตนาประภา สมฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๒๒

นายจิรยุทธ จันทะคาล
๐๖/๐๖/๒๕๒๕

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๒๓

นายชนากานต์ สิงหเสนี

๒๒/๑๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๒๔

นางสาวดวงแก้ว พิจารณ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๒๕

นางสาวบุญทิยา วงค์จันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๒๖

นางสาวอรนุช ใบโพธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๒๗

นายกฤษฎา นามขำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๒๘

นางสาวจริยา ระโยธี
๒๐/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๒๙

นางสาวทิพย์พาพร ภูมิสะอาด
๒๓/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๓๐
นางสาวทิวาพร บุญคืน

๑๔/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๓๑

นางสาวปนัดดา ศิลารักษ์
๒๕/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๓๒

นางสาวสุจิณดา บุญหล้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๓๓

นางสาวอาทิตยา นันทรัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๓๔

นางสาวจันทร์หอม ถนอม
๐๖/๐๕/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๓๕

นางสาวปฐมพร กลางนา
๐๓/๐๗/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๓๖

นางสาววรรณภรณ์ ศรีถาวร
๑๗/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๓๗

นายสมศักดิ

์

สมวงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๓๘

นางสาวกฤษณี ขันธุรา
๐๔/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๓๙

นายชวกร ไชยคำ
๒๘/๐๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๔๐
นายชาตรี รวมธรรม

๑๗/๐๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๔๑

นางสาวนำทิพย์ กองสินแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๓๙

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๔๒

นางสาวบุญจิรา คูณผล

๒๓/๑๑/๒๕๓๙
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๔๓

นางสาวภาพพิมพ์ คุ้มได้อยู่
๑๖/๐๙/๒๕๓๙

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๔๔

นางสาวศิราลัย สมจิตร

๑๔/๑๒/๒๕๓๙
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๔๕

นางสาวสมใจ สมฟอม
๐๓/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๔๖

นางสาวสาวิตรี บุตะสิน
๑๔/๐๕/๒๕๓๙

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๔๗

นางสาวสุดาวัลย์ บันทินา
๐๒/๐๙/๒๕๓๘

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๔๘

นางสาวเจนจิรา เดชคำภู
๑๕/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๔๙

นายเฉลิมชัย ศรีมะเรือง
๐๒/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๖ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๒๕๐
นางสาวเสาวณีย์ ภูวงษ์เดือน

๒๒/๐๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๕๑

นางสาวจิรายุ รักษ์ณรงค์
๒๘/๗/๒๕๑๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๕๒

นางบรรเจิดโสม ขันแข็ง ๕/๑๐/๒๕๐๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๕๓

นางปยะรัตน์ กุลแก้ว
๖/๐๑/๒๕๑๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๕๔

นางปอมเพชร พันธุ์พิพัฒน์
๓๑/๐๓/๒๕๑๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๕๕

นายพงศ์เทพ พลแสง ๘/๐๑/๒๕๐๗ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๕๖

นางพิไลวรรณ อาจลึก
๑๒/๐๘/๒๕๑๙

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๕๗

นายพูลสุข ศรีประไหม
๒๐/๗/๒๕๑๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๕๘

นางวัชราภรณ์ มาหนู
๑๘/๑๒/๒๕๐๗

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๕๙

นายวีระยุทธ จันทุดม
๑๔/๑๐/๒๕๑๖

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๖๐
นางสินีนาฎ พลแสง ๖/๐๒/๒๕๐๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๖๑

นางสุวัฒนา เกษวงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๑๐

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงจันทร์ธิมา ธรรมวิฐาน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงสุพัตรา ไชยสุทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงอนันตญา สุวรรณหงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงกัลย์สุดา ไชยศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงสิริภัทร ยุติพันธ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงอริสา อ้ายด้วง
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายศุภณัฐ ประเสริฐศิลป
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงปนิตา ศรีอุบล
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงภัคจิราณี ปุนปอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงมนทกานต์ ปุนปอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายวันชนะชัย ผงทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงศิรัชชา ใสคำภา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายชลธาร ลุนอุดม
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายธนพงษ์ ราชชิต
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กชายธีรภัทร์ ลุสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายนราธิป เสียงลำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายวรวุฒิ ลุสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายศราวิน ภิญโญโชค
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงวณิตา สุดาบุตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงกาญจนา สุดาบุตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายเมธพนธ์ กานุวงค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงกรกช เพชรสังหาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายคุณาสิน เลิศลำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๗ / ๘๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงบงกชกร บุญทศ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายบดินทร์ ปาสานำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงบุษดี สีทา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายประสงค์ สร้อยแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายพงศธร ทองวรรณ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายพัชรพล แสงแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายพิเชษฐ์ พิสุวรรณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ศรีส่ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายวัชรพงษ์ จากผา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายวิศิษฎ์ ชลแดง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ โครตวิชา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๙๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ พันธ์ชมภู

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงจินดาพร เมืองคง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงจิรัชญา จิระโชติเจริญกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมยาว วัดคึมยาว  

ยส ๔๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายวีรชาติ กาศักดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงนภัสสร ศรีสง่า

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายณัฐชนนท์ แสนขวา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงพุยาวรรณ สูณคูณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงวรรณภา สมประสงค์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงศิรประภา แสนอุบล

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงสุชัญญา อุ่นสี

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงอุมาพร พุฒจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงจิตสุภา บุญบุตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายพานทองแท้ ห้องแซง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายฤสิทธิ

์

สารีโท
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงสายสุนี เจริญตา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงสาริกา พุฒจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ปรีงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายเจษฎา งามทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงปาณิศรา กรานสุข
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงพัชรพร แสงวงศ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงศุภิสรา สุทธิจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงอาริญา ห้องแซง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงปาริฉัตร ทับแสง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๘ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายพิชิตชัย ห้องแซง

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงภูฟา มหาวงค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงชรินพัชร ชูรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงอินทิรา วิสาพล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงโชติกา คุณสุทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จิตรักษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงพาวิณี พงษ์ศร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ ทับแสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงชญาดา ผาเวช

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงพรนรินทร์ เร่งมาตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงสิรีธร โคตรคำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงสุณิสา ผลจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายวุฒิพร ชมภูเขา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายศุภกิจ ห้องแซง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายสุเมธ สรวงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุขแสวง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงธนัญญา แก้วหาญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงนิตยา มูลสุวรรณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงรสสุคนธ์ เจริญโภค
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงสุวรรณลัย ไพเราะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๔๐
เด็กชายเวฬุลักษณ์ ศรีพิกุล

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงกัลยาณี แสงวงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงจิดาภา ลัทธิวรรณ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงจินตพร คำภู
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายทินกร จันทะโสม
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงประภาพร นิติสุข
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายพงษ์ศิริ พินิจดำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เมืองพิล
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายวัชรพงษ์ จำเนียร
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายวีระวุฒิ เพชรไพร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงขวัญจิรา จารุเนตร

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงจิราวดี ครุฑพยนต์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงชลธิชา ชืนตา

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงบุญมี สาไพรวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงปญจรัตน์ ทองตีด
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๙ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ บุญทองดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๕๖

นางสาวณนันท์ วรรณู
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๕๗

นายณัฐภัทร เกิดแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๕๘

นางสาวพัชธิญา ชาวดอน
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๕๙

นางสาวศรีวิไล แซ่โง้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายสถาพร เหมือนทัด

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ แสงวงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงปาริตาร์ แก้วหาญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๖๓
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ สายทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายกมลภพ เพชรทะวงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงกาญจนา คนเพียร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายคงยศ สุวรรณพรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายจักรรินทร์ รอดคง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงชลลดา ชมภูพืน

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายธีรภัทร สิมเชือ

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงนภาลา บุญน้อม

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงพิมรภัทร แก้วศิลา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายภูริวัตร ชินภาส
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายวีระพล บุญเสริม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงนฤภร ไชยดิลก
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงปาฌิตา จิตเสนาะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายภัทรพล แสวงธรรม
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงศิรภัสสร พาตา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงสุพรรณี นพคุณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๗๙
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ รักสัตย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายอาทิตย์ มะลิกอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงปยะนุช มังคละ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายทศพล ส่วนเสน่ห์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายทินกร โคตศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงทิพวรรณ พรทิพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายนพกรานต์ ดาทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงผกายแก้ว งามขำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงพรธนา กันหา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงพิยดา สุรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงพิรยา เทศยงค์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๐ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงรัชนก พรทิพย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายวรากร เฉลิมสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายวุฒิชัย ฟกน้อย
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงสุภาพร บำรุงรส
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายอนุชิต เพียรจิตร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายอภิวัฒน์ สันทัด
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายไตรภพ ระยับศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายณัฐพงษ์ สุกุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายธีรเดช อุคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงอมิตตา ศิลาธุรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ สุวรรณพรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคคี  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงพรสุดา สมเผ่า

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายชนาธิป พิมพ์สุด

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงดารินทร์ วิลัยกุล

๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายทีรฆวุฒิ ศรีทารัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๐๕
เด็กชายนัฐวุฒิ ดีดวงพันธ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายนันทวัฒน์ ธรรมจักร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงปนัดดา ดีดวงพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายปยะ สุขศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายวิทธวัช วงษ์ศรีแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงสุชานันท์ พึงเกษม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายธนาธิป สุดาพรม
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายณรงค์เดช โจมคำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายณัฐพล ศรีชัยยา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายธวัชชัย จันทร์ใด
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงนฤมล โจมคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายนันทวัฒน์ ผดาเวช
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงนันทินี โจมคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงพรกนก กาฬเนตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายโชคชัย เขียวงาม
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงพรสุดา วิลัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงสุชาดา สะอาดเอียม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงฐาปนิตตา กองนางอ้ม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงวารีรัตน์ สอนบุญทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงสิริวิภา เงางาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๑ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงกุสุมาพร จิว
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงณัฐธิชา ทับแสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงณัฐริกา โปร่งเมืองไพร
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงพิกุล นาธงชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงศลิษา ทศพิมพ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงสุนันทา พารุสุข

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงอภิญญา ทองน้อย
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงอลิสา แก้วหาญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๓๓
เด็กหญิงเกศราภรณ์ เมืองหงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงชลดา มาตขาว

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ เปนบุญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงเบญจา กำลังดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๓๗

นายกิตติภูมิ แหวนหล่อ
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๓๘

นายพิชิต วงษ์ทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๓๙

นายมนัสวิน ชูรัตน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงชัญญานุช ดีดวงพันธ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายทวีชัย เลิกจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงวาสนา โนวะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เชือทอง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงกัลย์สุดา กถาพิชญ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายกิตติพศ หลวงอุดม
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายจักรเพชร ไชยจักร
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงจารุกิตติ

์

ผิวทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ช้างดำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงจีรนันท์ แสนสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายฤกษ์ฤทธิ

์

บุญจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงลลิตา บุตรโท

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงสโรชา สุขภาพ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๕๓

นางสาวดวงกมล ผิวทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๕๔

นางสาวพัฒชรี ดีดวงพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๕๕

นางสาวรินรดี เรืองประคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๕๖

นางสาววิภาดา พันนา
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๕๗

นายธรรณธร ผิวทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๕๘

นายปฐวี ไพรสารี

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๕๙

นางสาวปญารัตน์ สุจรักษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๒ / ๘๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๔๖๐
นางสาวสุดารัตน์ จันพวง

๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงชนิดาภา แสงสว่าง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงประภาพร สัตย์ศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายปุณยกร สืบสิงห์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงพิญาดา เนาวนิตย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายอธิธัช ชืนพิมาย

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๖๖
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ธาระพันธุ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงเกณิกา นำพา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงเปมิกา รัตนะวัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงเรวดี สว่างวงศ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงโปรดปราน แสนทวีสุข

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงกมลชนก นาสุนทร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๗๒
เด็กหญิงกาญจนภรณ์

สมชาติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงขนิษฐา บุญสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงจิดาภา ลีทหาร
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายต้นนำ สมคะเณย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงวรัญญา ปาระมี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงอริยธิดา ยังคง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๗๘

นายธนากร คำโคตรสูนย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๗๙

นางสาวนฤมล ส่วนเสน่ห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๘๐
นายปฐวี สายอุตส่าห์

๓๐/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๘๑

นายสถาพร ประสมรักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๘๒

นางสาวอรัญญา มะลิวัลย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๘๓

นายณัฐพล ยวนยี
๓๐/๐๕/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๘๔

นางสาวปณิตตรา เติมสุข
๐๔/๐๓/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงกฤติยา ศรีทองจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๘๖
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ พูลทวี

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงกันทิมา คูหล้า
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงกุลธิดา ทองดวง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงจิรวรรณ เทพมณี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงผกามาส อกอุ่น

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายพชรพล ทองหนุน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงพนิดา เสนานิคม
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงพรรณธร กำจ่าย
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงศิริญากร บุญบรรลุ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๓ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงสุพรรณิภา ภามนตรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายสุระทิน ศรีวะสุทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงสุวิชาดา ขยันทำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญมาโค
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงอริสา ศรีชนะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงอัญชลี ศรีละโคตร

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงอาภัสรา สันทา

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงเสาวภา ปนคำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงฐิติมา อกอุ่น

๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กันกลิน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงรุ่งนภารัตน์ แสงโทโพธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงกนกพร ประทุมวัน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายธนพล มีชัย

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงนันทิชา นันทะโพธิเดช

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงปุณยนุช อกอุ่น

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายพรรษกร ศรีมันตะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงมุธิตา คำไขแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงวรรณิกา สีดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายวสวัติน์ เด่นดวง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายศุภโชค แก้วลี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายอภิเดช ศรีวะสุทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงอรุณกมล วงหาริมาตย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงอิสราภรณ์ จรรยา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายเกียรติวุฒิ มูลสาร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายกฤติศักดิ

์

วงษ์ศรีแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงสุนันทา สีกา

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายอำพล เวฬุวนารักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงแก้วมณี ดีพรวน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๒๓

นางสาวธิฌากรณ์ ภารุสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๒๔

นายธวัชชัย ชายทวีป
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๒๕

นางสาวศิริปภา มาตขาว
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๒๖

นายสิรวิชญ์ ศรีชนะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายคณพศ ดำรงกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายฐิติกร ชูรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงณญาดา คลำมณี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๔ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงรัชประภา จันทรทัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

จันทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงสิดาพร สามาจักร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายอนุวรรตน์ เกิดผล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงเจนจิรา โปต๊ะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงเกตุนิภา บุตรราช
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายฉัตรพล ใจยะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายธีระพงษ์ ทานะเวช
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายนัทธพงศ์ แก้วมาลุน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายภัทรบูรณ์ ปานพายับ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงรัชนันท์ บุญทศ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายวัฒนา พลศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายศาทตราย์ ปญญาทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายอนุชา สุวรรณผา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายโกศล ทองบ่อ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายคณาธิป ชมสมบัติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงณิชาภา มาสขาว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงภูสุดา พาดำเนิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายวะลัน แก้วมรกต
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายกฤษกร ชืนบาล

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๕๐
เด็กชายตุลธร อรรคบุตร

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายธัญญฐาป ปูยืน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงธิดาพร ชืนบาล

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงประภาพร ฉลูศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กาลจักร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๕๕
เด็กหญิงพิมพ์ปฏิพาน

แก้วพิภพ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายขจรเกียรติ เด่นดวง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทะสี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายพีรวัฒน์ ตาซือ

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงยุพิน ชืนบาล

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายวีรภัทร ปดไธสง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายศักดินริน

์

มุ่งงาม
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายอภิชาติ มาตขาว
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงอโณทัย ซอกลม
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายไชยา ชืนตา

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๕ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงทัศนีย์ พรมผล
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายธวัชชัย กล้าหาญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงนภสร วงภาพ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงปาฎลี นาถาบำรุง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงพัชรนันท์ หมืนทอง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงภัทรวดี วงษ์เจริญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงรุ่งไพลิน สว่างวงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงลลิตา บุญปก
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายวัชรพงษ์ ศรีชนะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายวีรากร ลำภา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๗๕
เด็กหญิงสุกัญญารัตน์ ศรีวิเศษ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

อุทะสี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายอิศรา วีระพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๗๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หาสุข

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะมนตรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายนันธวัฒน์ คำกรฤาชา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายอชิชา หมืนทอง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายอนุสรณ์ ศรีภาชา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๘๓

นางสาวกัญญารัตน์ สีดามาตย์
๑๗/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๘๔

นางสาวทองศรี สายคำวงค์
๑๓/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๘๕

นางพนมพร ชมภูทิพย์
๐๗/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๘๖

นางมลิวัลย์ บุญศรี
๑๘/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๘๗

นางสมจิตร ศาลางาม
๑๙/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายวีระพงษ์ ชนะวงค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงกันยาพร ชาวยศ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงกาญรัตน์ ชายทวีป

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีวะอุไร
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายชยากร อุตมพรหม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงฐิติพร สุขเกษม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายตันติกร วงษ์ปตตา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

มณีกัญย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายธราดล บนสันเทียะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงธารารัตน์ พันธ์กุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายธีรธรรม ทานะเวช
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายธีรพล กล้าหาญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๖ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายธีรภัทร วงค์แสนอาจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายธีรยุทธ แสงโคตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายบุรินทร์ พิมพ์บูรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงปยธิดา ศรีละโคตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงปยะสาขา มาโยธา

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงปยาอร เพ็ญจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๐๖
เด็กชายพีรพัฒน์ มณีกัญญ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ยินเสียง

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงวิชุดา ศาลางาม

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายอนุวัฒน์ สว่างวงษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงเดือนเต็ม บุญไสว

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายกานต์ดนัย มีอุดม
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงชาลิสา แสงใสแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๑๓ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
สมพวง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายรัฐวุฒิ ชมภูพืน

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๑๕
เด็กหญิงรัตน์ชดาภา พูลพล

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงลลิตา วรรณดร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงสุกัญญา พันธ์สาย
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงณัชชา รสหอม
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงวราพร สามารถ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายเชษฐพัฒน์ บูรณกิตติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายกรกฎ ศรีวะรมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายคณิศร วะดวงดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๒๓
เด็กชายจักรพงษ์สิณ ทองเฟอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ คำแสง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

มะลิวัลย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายปณณวรรธ สายรัตน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายพงศ์อมร ทองไชย
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงภัทรดา เสือพงค์ใหญ่
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายภาณุวิชญ์ จำศูนย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงรัตน์ติยา ศรีชมพู

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงวนิดา ทานะเวช
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงศิริพร ทานะเวช
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงสุภาพร ศรีดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงอริสา วรวงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๗ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๖๓๕ เด็กชายเลิศณรงค์ฤทธิ

์

พันอะนุ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงแทนย่า โสมณวัฒน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงคณิตา วะดวงดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงธิชาดา สว่างวงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายวรชัย กลินกุหลาบ

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายสุริยา อุดม

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายกฤษฎา ศรีชนะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเลา วัดคำเลา  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายศตกร พันสาย
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเลา วัดคำเลา  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายอาทิตย์ ดีโนนงิว

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเลา วัดคำเลา  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงฐิติพร กองทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงธานิดา คำแสน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงโสภิตณภา บูรณกิตติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงกณิษฐา กล้าหาญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายกานตพงศ์ อาจนุช
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงกุลนันทน์ แสงพล
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงขนิษฐา สว่างวงษ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายคงเดช ทองเฟอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายจุฬาลักษณ์ หลักหาญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงชนณิฌา เล็งกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ลุตภาพ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายณัฐภูมิ พันเพ็ชร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายธนกฤต อ้วนจี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายนนทิชา นาเมืองรักษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายนิธิกร ธิมาไชย
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงนิภาพร ประเสริฐสังข์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงนิรชา ชุมชะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงพลอยนภา โมระดา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ธรรมทรัพย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายพีระพัฒน์ ลิมสุวรรณ

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๖๔ เด็กชายภัทรภรณ์บุตร
โสภา

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายภาคภูมิ พันเพ็ชร
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายภาณุเดช พันเพ็ชร
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายภานุกร สมภักดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายภูพิรัฐ งามเนตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงรุ่งฤดี แสงพล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๘ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายวัชรพล สามีราย

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงวาฑิตา พันเพ็ชร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายวารุเดช ศรีมันตะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงวาสนา มณีกัญย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายวินัย สุตพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายศรายุทธ องอาจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงศศิกานต์ มาตรา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายอนันทวัฒน์ ชัยแสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงอรัญญา คำแสน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงอริศรา สุนา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงอุลัยวรรณ์ ศรีชนะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายเกษมสันต์ บุญศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๘๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทานะเวช

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายโอภากุล แสงสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงกัลย์สุดา สว่างวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงจีรภัทร์ หาญณรงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายศิวัฒน์ แสงสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายอกฤษณ์ ทองเฟอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงรจนา สมนาเมือง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดนาทม  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงกันต์กนก พันเพ็ชร
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดนาทม  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายกฤษฎา งามเงิน

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายชัชวาล ยีสรง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงธัญชนก เดชคร้าม
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงนิรดา ทองเฟอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายปภังกร บูรณกิตติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายพงศ์ศิริ สร้อยงาม
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายภาณุพงศ์ บุญสุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายอนุชา ทำนุ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงอรวรา ศรีจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงอัจฉรา เฉนียง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงอาภัสรา เฉนียง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงเกษฎาทิพย์ บูรณะกิติ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๐๒
เด็กชายโชติภูมิ สวนมา

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงจีรภรณ์ มีศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายณัฐภูมิ ศรีจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๙ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๗๐๕
เด็กชายณรงฤทธิ

์

ทองเฟอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๐๖
เด็กชายศุภกร จันทะวงค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายนนทกร จันทร์สว่าง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดม่วงใหญ่  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๐๘
เด็กชายสหกรณ์ จงเสริมกลาง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดม่วงใหญ่  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายฐิติกุล ศรีจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๑๐
เด็กชายธนากร เวสารัชช์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายพงศกร บุญปก
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงวรางคณา พันพระ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงธนภรณ์ เวฬุวนารักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงธัญทิพ ยางเดียว

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงนฤมล ภูขีด
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงรุ่งนภา นิลขัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายเวชพิสิฐ ประชุมรักษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงกวิสรา แสวงดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงจิราพร ทองใบ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงธัญรัตน์ นางาม

๐๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายนพกร จันทร์ใด
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายนวพล งามตา
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงปริญญา พนมศิลป
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงปาริชาติ จิตอารี
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงลลิตา สีมันตะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ เวฬุวนารักษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายอัมรินทร์ พึงไชย
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงอินทิรา ดอกจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงจิรัชยา พรมลิ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงญาณภัทร ศรีชนะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายธีรโชติ ยันนี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงปวีณา แสงสว่าง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายภาณุกร โสมนวัตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายรัฐภูมิ เวฬุวนารักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายริชาญ หมืนสาย

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงรุจิฬา พันธ์งาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายวาทศิลป เวฬุวนารักษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายวายุ วงค์สว่าง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายวุฒิชัย ทองดวง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๐ / ๘๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๗๔๐
เด็กชายสถาพร เติมใจ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายสินธร นาริวงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงอรกัญญา กรุมรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายอารักษ์ แก้วสน
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายทายวุฒิ ขำคมโชตจารุกุล
๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายอภิชาติ เย็นจอหอ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงณัฐริกา ศรีวะสุทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงปนัดดา ศรีวะสุทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงปาลิตา ชัยอมฤต
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๔๙
เด็กหญิงละอองทิพย์ มาตขาว

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงละออจันทร์ มาตขาว

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงภัครจิรา ทองน้อย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงภัทรวรรณ มุละศรีวะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ พนมศร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงอลิศรา วงษ์ศรีแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๕๕

นางสาวคชภรณ์ ทองน้อย
๓/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายกฤษกร แก้วใส

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงกุลธิดา มุกดาหาร
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายฉัตรมงคล ทองน้อย
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ มาตขาว
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๖๐
เด็กชายทรงชัย แก่นจำปา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายนนท์นทรีย์ ขันเงิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายนิทัศ โสดาจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายนิธิกร อ่อนละมุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงนิพัตตรา เวฬุวนารักษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองน้อย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงวิชิตา แก้วใส

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายศิลา แก่นจำปา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายสรวัชร์ มาตขาว
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงนิภาพร ศรีมันตะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงประภาสิริ ทองน้อย

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงวนิดา ศรีเข็ม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายศักรินทร์ มาตขาว
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายเจษฎา สนิทกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายธนพล ชูสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา วัดนาโส่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๑ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงธีรนาฎ ทองเกลียง

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา วัดนาโส่  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายนรวิชญ์ แก้วใส
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา วัดนาโส่  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายมาโนชญ์ เวฬุวนารักษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา วัดนาโส่  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงสลินดา แก่นจำปา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา วัดนาโส่  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงสิริยากร ภูสีอ่อน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา วัดนาโส่  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๘๐
เด็กชายณัฐมงคล ม่วงมัน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา วัดนาโส่  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงกัณฐิกา วามะลุน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงขวัญจิรา ชูรัตน์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายฉายชมพู ราชสีห์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงณัฐวิกา มีนำพันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายทัศน์ศกร เนตรแสงสี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายทีฆทัศน์ ทองน้อย
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงธัญสินี ไชยประโคน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายปณณธร ศรีมันตะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงพรทิวา คันโททอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายภัทรฐิญากร โพธิศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายภาณุพงศ์ สิริมุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ จันลาชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงรุจิรดา ต๊ะแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายวิชัย สุทธิภักดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายวีรชิต อุปชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายสรชาติ สุวรรณพรม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงสิริยากร กันธิยา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงสโรชินี ไชยบุตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายอณวัตน์ แก้วกัญญา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงอัศรีพร แสงเพชร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๐๑
เด็กชายกฤษดา ทองน้อย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายธาดา สินธาร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๐๓
เด็กชายกฤษณะ สมานพงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายธีระพงษ์ นาวิเศษ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กชายกำธร คำแดงไสย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายกิตติพงศ์ หนองเปด

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายกิตติพัฒน์ พันธ์เลิศ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายคณิศร ศิริดล

๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ ปตาจันทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๒ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงจิรประภา คุมธง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงจิรภิญญา งิวลาย

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงชญาภา นาริวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงชฎาพร ครองบุญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายธนกิตติ

์

บุญเติม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายธนาดุล พันธ์ดวง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงธัญชนก แสนวันดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายนภัสสร ชาวกระมุด
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายนัทธพงศ์ สีหาพรม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงปยากร สุนทรา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายพงศธร ช่างไชย

๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายพงษ์รพี มณีกัญย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงพรสวรรค์ คันธจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายมงคล คำมูลตรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายรัฐภูมิ ไชยจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายวรุท คำภาสน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายอรรถพร ศิริเวช
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

หลุบเลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงเกศแก้ว ประจิมนอก
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงกฤติมา ระยับศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายจิรภัทร ทองใบ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายปริญญา กันภัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงปาริชาติ ทะเสนฮด
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายพงศกร เสน่ห์พูด
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงพรไพลิน บุญมาก
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายพัชรพล ศรีจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายวิทวัส รุ่งเรือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายอภิชาติ ประการแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายเจษฎา รุ่งเรือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายณรงค์กร ดาวษาวะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงดวงจันทร์ พันธุ์น้อย

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายธีรภัทร พยุงวงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายพีรพล จันทร์ลา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงศิรภัสสร งามดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายสินสมุทร คำบุญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๓ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงภาสินี มีชัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดหนองบัวบาน  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงศิรินดา มะนุโย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายวุฒิไกร แสนแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายจักรเพ็ชร มูลสาร
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

แก้วใส
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายสรศักดิ

์

หล่าบุตรศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายสิทธิชัย มุละสีวะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายสุริยัน ปญญา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงอพัสรา บุญญะศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายอภิพล งามเหลา
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายชัยรัตน์ พิมพา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายณัฐพงศ์ โสมาบุตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงณิชา ผูกจิตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายนัทธพงศ์ อุนทะพา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายอนิรุทธ ทองชุบ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงอริสา ศรีกระจ่าง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายกฤษฎากร ดอกสะบา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายฐิติพงศ์ เนินทราย
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายฤทธิกันต์ ชมภูพืน

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงสุวนันท์ แสงแสน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายอภิรักษ์ เขือนคำ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายณัฐชนก จินาวัลย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายธงชัย ทองโท
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายธนกร ส่วนบุญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายธนาภัทร์ ผัดเปา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงปวีณา สารสะ

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงพรนภา เครือวงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงวาสนา ม่วงชืน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จารุจิต
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ ดอกสะบา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงอินธิรา โพธิศรี

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีนวล
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายชัชวาลย์ วิพรมหา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายชายชล ศรีชนะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงฐาปนี สายเหลา
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๔ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายดิษณ์กร เยาวบุตร

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงพรรณภษา เนินทราย
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายภูชิต เนินทราย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงวนิดา เนินทราย
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงวราภรณ์ เนินทราย
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงศิริญากร ตำเตีย

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

รุ่งเรือง
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายอนุชา จำปา
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ทัพวงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงจิรภิญญา อยู่เย็น
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงจิรัชญา ทัศนไทย ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงจิราภา รังแก้ว ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายจิรายุทธ สีดำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงจิราวดี อินอ่อน
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๙๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พงษ์รัตน์

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายณัฐวรรธน์ พละเดช
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงทิพวรรณ แสงส่อง
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดีวิเศษ
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงพนิตพร จิบจันทร์
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายพิชญาวี เหล่าหา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงมัญชุพร เงินดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงวริญธร เวรุตัง

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงศศิณา ขันคูณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๐๓
เด็กชายศิรภัทร แก่นมัน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายอภิเดช พรมช่วย

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายกฤษฎา อินอ่อน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงดุษฎี วงศ์คำซาว

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงปญญาพร รุณวงศ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายศาสตร์พล สันดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงอาริยา อนุไพรพฤษ์

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายอิทธิพล ชมพู

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๑๑
เด็กหญิงเพ็ญประภา ฤทธิมนตรี

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายโชคอนันต์ ค้าข้าว
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงศรัญญา นามคง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายสันติสุข ดวงเกตุ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๕ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๙๑๕

นางสาวทิพวรรณ พิมพ์แก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๑๖

นางสาวปจฉิมาพร ศรีตาแสง
๑๘/๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๑๗

นางสาวสนันทา ช้างสาร
๒๒/๖/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายกษมา สิงหา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงกันยารัตน์ แสงส่อง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ วรพันธ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงจุฑาพร สายดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงฐิยาพร แสงสว่าง
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงทิพวัลย์ บุญทศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงนริสรา ราชอาษา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงนิดา หอมหวล
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงปณัฐดา จันใด
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายพงศกร มิงขวัญ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายพีรวิชญ์ บุญมา
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงยุริวรรณ ทองขาว
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงวรรณลักษณ์

ปองกัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายวรายุทธ โสภาวัน
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายวันเฉลิม วงศ์แก่น
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงวิชชุลดา สีสาย
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายสุรัตน์ แสงส่อง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงหทัยทิพย์ แสงส่อง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงอทิตยา จันใด
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงอรพิน สุภิวงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงอริศรา ราชอาษา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ส่งศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๔๐
เด็กชายคงยศ คำลือ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงจิยารัตน์ ธงไชย
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงจิรัญยา คำไหล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายธนวิทย์ ธงไชย
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายธนวินท์ โลเกตุ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงพรพรรณ ไร่ขาม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงภัทราทิพย์ แก่นนาคำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงวิภาสินี อาษาจิตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงสุพรรษา สุวิไล
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงสุภาวดี ธงไชย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๖ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายอภิชัย ราชอาษา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงช่อผกา สมสาย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายฐิติภัทร สาลี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงรัตน์ดาพร จำเริญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงศิราณี ปองกัน
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ราชอาษา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประเสริฐ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงจิรประภา ขันเงิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงชดาภา ชัยศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายนภดล แผ่นคำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงปณิชา ประสมศรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ประสมสู่
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงอนุธิดา ละครไชย
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงอภัสรา นางาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายกฤตภาส เนินทราย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายชุติมันต์ ศรีเมืองบุญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายทินกร อดกลัน

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายธีรภัทร นาคาธร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายรุ่งเทวา มิงขวัญ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงอรอนงค์ ศรีคราม
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงกชกร เส้นเศษ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายกฤษฎา ศรีนาคา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงณัฐวดี ทาตะไชย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงปญจนที มีสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงพรธิตา สุขส่ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๗๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน วงษ์กำภู

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายอนุภัทร ขันสัมฤทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายอนุสรณ์ วรรณเนตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงทัศนีย์ เส้นเศษ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายธนกร ยุพิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายธนากร พละศักดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงนิภา เข็มพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงประภัทสร แก้วเก่ง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายรัตนศักดิ

์

บุญมาก
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงรัตนาวลี บุญเกิด
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๗ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงวิมลณัฐ วะรุณพงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงศิริภัสสร สาธรณ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายสันติภาพ ผิวทน
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงกฤติยา เข็มพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายจักรพร เนินทราย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๙๐
เด็กชายนัฐพล อ่อนทา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงภานุมาศ หมายมี
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายพัชร พิมพ์แก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๙๓

จ่าสิบโทกำแหง เทพมณี
๘/๑๑/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๙๔

นายพงศธร รุ่งทัพพวง
๒/๐๓/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๙๕

นางสาวพวงเพชร เข็มพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๙๖

นางวันดี ศรีสารคาม
๙/๑๑/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๙๗

สิบเอกวีรยุทธ โพธิศรี

์

๑๕/๐๗/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงขนิษฐา ดอกสะบา
๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงจิราพัทร กาหาวงษ์
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายจีรภัทร ลีลับ

้

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงณัฎฐิฎา ดอกสะบา

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงพรพิมล อินอ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงอรดี ดมขุมทด

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทสิงห์

๒๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงธนวรรณ มิงขวัญ

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายปยะนัส มีชัย

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงวิมลพรรณ มิงขวัญ

่

๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงสุภาภรณ์ จารชาพรหมา ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงกฤติยาณี อ่างศิลา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงจารุวรรณ ผิวทน

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงจุฑามาศ โพธิศรี

์

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงจุฑารักษ์ อินอ่อน

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๑๓
เด็กชายธีรเมธ หอมหวล

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนปาติวร่มโพธาภินันท์นุกูล

้

วัดปาติว

้

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๑๔
นางสาวสุดารัตน์ จตุเทน

๒/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงชมลวรรณ นักบุญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายณัฐกรณ์ ชาเหลา

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายณัฐธีร์ ภูรีศิริฐานนท์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายณัฐพล หอมหวล

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ จิบทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๘ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายธวัชชัย ผาชาตา

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงธิติมา วังนิล

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายนครินทร์ สารินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงนิตยา พรมลี

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงบัญฑิตา ช่างเหล็ก

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๒๕
เด็กชายปฐมพงศ์ นำศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงปฐมาวดี เนินทราย

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๒๗
เด็กหญิงปาริฉัตร ขันสัมฤทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงปยะฉัตร มุทะเสน

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๒๙
เด็กชายพุฒิพงษ์ ธงสันเทียะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงวรางคณา โพนขุนทด

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงวราภรณ์ เชือวงษ์

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๓๒
เด็กชายศราวุธ เนินทราย

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงศศิธร คดเกียว

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

ลีลับ

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายอนุภัทร แสงมืด

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงอรปรียา ธงศรี

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงอริสา เสน่ห์พูด

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายอลงกรณ์ สิงห์คำ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงอัจจิมา เหง่าดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

พันดวง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงกฤติมา สิงห์แก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายกฤษณะ เฮงสกุลวงษ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงกุลสตรี หมู่หมี

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงญาณิศา แก่นสาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ถินทวี

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เกรินกระโทก

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวคราม

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงดวงฤทัย มากลาง

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงตวิษา จอกน้อย

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เครือวงษ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๕๑
เด็กชายนรินทร์ วะระคำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงปริยากร รักความซือ

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายพงศธร อยู่เย็น

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงพรชิตา เรียงภะวา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๙ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๐๕๕
เด็กหญิงพรพิมล กันภัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงพีรดา ศรีมันตะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายยุทธชัย แสงมืด

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงวันวิสาข์ ผิวทน

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ คำเสวก

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายศราวุฒิ สายลวดคำ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงสุนันทา จอมหงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงสุวนันท์ อยู่เย็น

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงสุวรรณณา คำแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๖๔
เด็กชายอธิวัฒน์ นางาม

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงเก็จมณี กล้าหาญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๖๖
เด็กหญิงนำทิพย์ หอมหวล

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงบุญรัตน์ ล้วนสี

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงปาณิสรา สารินทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๖๙
เด็กหญิงปาติมา เขียวคราม

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายพรทวี คำลอย

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงภัสรา บุญทศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงมณีทรัพย์ พิมพ์มาตร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงมยุรี อยู่เย็น

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๗๔
เด็กหญิงวรรณิษา จำเริญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงวันวิสา แคนบุญจันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายศุภชัย มิงขวัญ

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงสุดปราถนา ช่างเหล็ก

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๗๘
เด็กหญิงสุภัสสร แสงส่อง

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๗๙
เด็กหญิงสุภานันท์ ประชุมชัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายอนันท์ตสิน บุญศุก

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๘๑
นางสาวกนกอร ผิวทน

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๘๒
นางสาวกฤติยา จันดารักษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๘๓
นางสาวกัญญารัตน์ อินอ่อน

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๘๔
นางสาวกุสุมา เขียวคราม

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๘๕
นางสาวจาริยา ลีลับ

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๘๖
นางสาวธันยพร ยอดยัง

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๘๗
นายนพดล ประสงค์ทรัพย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๘๘
นายปฏิพัทธ์ ต้นพรม

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๘๙
นางสาวปาริฉัตร สายลวดคำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๐ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๐๙๐
นายพงศธร สายคำวงศ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๙๑
นางสาวภาวิดา ปาระจูม

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๙๒
นางสาวมัณทนา พรมโสภา

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๙๓
นางสาววิบูรณ์ อินอ่อน

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๙๔
นางสาววิราวรรณ เอนกพร

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๙๕
นายวุฒิชัย ผาผง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๙๖
นางสาวเจนจิรา แสงสุวรรณ

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๙๗
นางสาวเตือนใจ เหง่าดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๙๘
นางสาวเพชรรินทร์ สาพิมาน

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๐๙๙
นางสาวจิราภรณ์ พลลือ

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๐๐
นางสาวจุฑามาศ นางาม

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๐๑
นางสาวฌานิก โสวรรณี

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๐๒
นางสาวฐิติมา ปองกัน

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๐๓
นางสาวนงลักษณ์ ดุงมะลี

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๐๔
นายนเรศ เครือวงษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๐๕
นางสาวบุญยานุส ช่างเหล็ก

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๐๖
นายประกาศิต คนหลัก

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๐๗
นางสาวพิมพ์อนงค์ สืบศรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๐๘
นางสาวฟาติมา วงษ์สิทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๐๙
นางสาวศิริกาญดา หอมหวล

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๑๐
นางสาวสุชาดา สมสมัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๑๑
นางสาวหัสทยาภรณ์ กิงคำ

่

๒/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๑๒

นายอภิสิทธิ

์

เขือนคำ

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๑๓

นายเกียรติศักดิ

์

โมลา
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๑๔

นายกรกช รัตนะวงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๑๕

นายณัฐพงษ์ จันดารักษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๑๖

นางสาวณัฐวรรณ บรรจุทรัพย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๑๗

นางสาวดวงจันทร์ เศิกศิริ
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๑๘

นายธนพร ภักดียุทธ
๑๓/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๑๙

นายธนเกียรติ อยู่เย็น
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๒๐
นายนรินทร์ หมากสุข

๑๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๒๑

นางสาวบุษบา สารการ
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๒๒

นายศักดิสกล

์

ตามบุญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๒๓

นางสาวอนงญา ยอดธรรม
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๕๙/๒๑๒๔

นางสาวเพ็ญจันทร์ แสงทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๑ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงชลธิชา หอกคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงชลมาศ นางาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงมลิวัลย์ ตาซือ

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายอนันตสิน ชิงชัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงเบญจพร ทองนาค

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๓๐
เด็กชายนันทชาติ สายลวดคำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๓๑

นางศศิธร ปญญาจิตร
๐๑/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงจิราพร นักลำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงนิธินาถ คดเกียว

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงจารุภา ขันธุรา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงพรทิพย์ หอมหวล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงลักษมี เสน่ห์พูด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงวรนุช เนินทราย
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายวิจักษณ์ สังข์วงศ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กชายอาทิตย์ เชมเอม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๔๐
เด็กชายชไมพร บุญขันธุ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายนฤเบศร์ สินวรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายกฤติธี ชนะเคน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงกันยาภัค มูลสาร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายปยพันธ์ วระชินา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงรชต เต้าทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายสิทธิกาณต์ ศรีสิงห์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงฐิติภา ทองใบ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงดาริสา วังสตัง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นาเวียง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๕๐
เด็กชายวสิษฐ์พล ชูช่วยสุวรรณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงอรทัย คำลือ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ รุ่งเรือง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงชฎาพร พลเมือง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายณภัทร พรมปอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงนันทพร ครุฑสาย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายมงคล ลีลับ

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายรชตะ จารุจิตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายอภิภัทร คมกล้า
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กชายอัคเรศ มงคล
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๒ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๑๖๐
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ แคนหนองอ้อ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายสุเมธี สมานพงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายจตุรงค์ ดีวิเศษ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายชลชาติ วินทะไชย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๖๔
เด็กหญิงณัชชานันท์ วงษ์เหลา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายพุทธชัย อินอ่อน
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงณัฐพร วงษ์ใส
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายธนากร วงษ์ใส
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงบุณยานุช พิมลนอก
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ กิติวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงสุพรรษา ธงไชย

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายกฤษดา บุญเหลียม

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ยวนยี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงฑิฐิวรดา ดอกไม้
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายธนสิทธิ

์

ซองทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงนริศรา เสน่ห์พูด
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายปญญากร เด่นดวง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายพุฒิชัย ดวงจันดา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายภัทรนันท์ สุดช่วย
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายยุคลเดช สุขจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๘๐
เด็กหญิงวนัสนันท์ ชนะบุญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายอรรถพล มงคล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงดาริณี หงีวังตะกู
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงเนตรนภา เนินทราย

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๘๔

นางดม ขันสัมฤทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๔๙๐
โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๘๕

นางทัศนีย์ เหมะธุลิน
๒๓/๐๙/๒๔๙๗

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๘๖

นางสาวศิริรัตน์ แสนสุข

๑๕/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายภานุพงศ์ นามศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงรัตนากร แพงสุพัฒน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายวิชรมงคล เกิดดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ช่างสาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ สมบัติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายสิทธิพร สมบัติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายอภิรักษ์ แสวงดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงจุฑามณี ประนัดโส

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  
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ยส ๔๕๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ขันติยู
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงธมนวรรณ นะธีสี
๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายเจษฎา นางาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายยุทธภูมิ หนูสลุง
๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

ซือสัตย์

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีเข็ม

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๐๑
เด็กชายณัฐดนัย สัมพันธ์ภักดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ลาดสาวแห

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายธีรภัทร เวฬุวนารักษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงธีราพร มีพร้อม

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๐๕
เด็กชายภูชิต สองศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงศิริวดี วรรณสิงห์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงอรนรินทร์ ดินสอ

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงอาอัญ ทวีแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายกษิดิเดช

์

ชืนบาน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๑๐
เด็กหญิงคณพรณ์ แสงกล้า

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงจิรภิญญา จันทะสิงห์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๑๒
เด็กชายฐาปนะพงค์ แก้วโพธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงณัฐนารี โหม่งมาตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายณัฐพงษ์ กุลบุตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วศรีหาวงศ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายนรินทร์ คำแท่ง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงนัทชา สีหาอาจ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงปภาวี บุญสนัด
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายปยนันท์ เทือกเทพ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงพรนภา รัตนวัน

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ขวดพุดซา
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงวรรณนิศา หินกล้า
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงวรรณวิษา ค้าไม้
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงวิรารัตน์ ทอดชัยภูมิ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๒๕
เด็กชายสงกรานต์ชัย วิงเดช

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา อาจลุน
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงสุพร บุญอาจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๒๘

เด็กชายสุเมธ จันอร่ามวงศ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงอนัญญา วิลาศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  
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ยส ๔๕๕๙/๒๒๓๐
เด็กหญิงอภิญญา สองศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงอรปรีญา ใจทา
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงเกร็จมณี อินทะวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายเอกบดี ผ่าโผน
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงไพริน อินทะเสน
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๓๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร ประพันธ์ทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงขวัญกมล น้อยใส
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายจิตรกร เอนกพร
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงฉันท์สินี ถือทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายชาตรี พลเหลา
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๔๐
เด็กหญิงฐิตินาถ ปองแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ยอดใส
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงดรุณี ปองแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงทวินันท์ คำแท่ง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายธราเทพ อรรคบุตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๔๕

เด็กชายธวัชชัย จำป
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงธารทิพย์ ศรีมะลัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงพนิดา นามะนุ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงพิยะดา คำคูณ
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ ผ่องใส

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงสุชาดา สิมารักษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงอัญชลีพร ผุยลี

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงกรรณิกา ลุนผง
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๕๓

นางสาวจิรนันท์ โพดพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๕๔

นางสาวชลาลัย สายโสภา
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๕๕

นายณัฐวุฒิ สมคะเนย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๕๖

นางสาวนพรรษมล ปนยวง
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงปถมวรรณ์ ทิพศร
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๕๘

นางสาวพรรณนิภา ทองชมภู
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๕๙

นางสาวภัศราธร กระเปาทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๖๐
นายภาณุพงษ์ เคนสิงห์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๖๑

นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์เทศ
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๖๒

นางสาวศศิวิมล บุญเสนอ
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๖๓

นายสิทธิชัย ชุมพลพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๖๔

นางสาวเอมอร ทาบุญเมือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๕ / ๘๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๒๖๕

นายนงหนุ่ย พาหา
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๖๖

นางสาวพิกุลแก้ว รัตนวัน
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๖๗

นางสาวพิลาวรรณ ยิงนอก

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๖๘

นางสาวรัตนา กันหาพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๖๙

นางสาววาธิณี พงษ์ธนธรณ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๗๐
นางสาววิยะดา ผ่องใส

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๗๑

นางสาวสุดารัตน์ ต้นคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๗๒

นายอภิวัฒน์ เถาหอม
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงชลธิดา ตาดไทยสงค์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พงษ์ไชย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายทักษ์ดนัย ก้อนทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายบัญญพนต์ ภูละคร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงปณัฐดา มะโนชิต
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายพิธิวัฒน์ โสภี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ สำรวมใจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๘๐
เด็กชายศิริพัชร สาทอง

๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๘๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ โสภี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงขนิษฐา วงศ์ไว
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงฉันธิมา จันทริศิลป
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศิริจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงชนิสรา ลุผล
๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงชลธิชา วันเพ็ญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายธันวา ชาญรอบรู้
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงนรีรัตน์ ใจใส
๒๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงวริศรา ปองแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๙๐
เด็กหญิงสุภัชชา กลินศรีสุข

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายอนันท์ธชัย เนือทอง

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงอริสา ศรีมหาพรม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายเกริกพล แสนคำใฮ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายเจษฎา ปองแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงเนตรนภา ทองเกลียว
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายจตุพล น้อยใส
๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงชลธิชา นามณี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายทักษิณ มีศิลป
๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงปาริตา แก้ววงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๖ / ๘๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายวิทวัส เสาหงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๐๑
เด็กชายศักรินทร์ น้อยใส

๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายอนุรักษ์ ลีลา

๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๐๓
เด็กหญิงเวฬุรีย์ คำยอด

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๐๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วุทธา
๑๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๐๕
เด็กชายนพวรรณ์ พรมชาติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดกุดกว้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายวีระ จำปา

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดกุดกว้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๐๗
เด็กชายจิรพัฒน์ เพ็งนาม

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแขนศอก วัดคำแขนศอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๐๘
เด็กชายนาคินทร์ นามไธสง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแขนศอก วัดคำแขนศอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงรุ่งทิวา กาลจักร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแขนศอก วัดคำแขนศอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงชลธิชา สารศิริ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายชัยวัฒน์ เต็มใจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายธนกฤต สีกาลี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงวาสนา ทีบุญมา
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงสุนันทา ขำผิวพรรณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายสุเมฆ เบียพัด

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงกมลวรรณ ผลจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงกรพินธุ์ โพธิหล้า

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงจิตรกัญญา อุตมะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงณัฐชา ภูบุญลาภ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายณัฐพล บุญปก

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายธีรธาดา มีมาตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงพิมพิกา แก้วไลย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงวิชุดา มีมาตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา ผลจันทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา ธงชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงอนัญญา คำทวี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงอารยา กล้วยนิจ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ โชกะตะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงขนิษฐา ไศละบาท
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๓๐
เด็กชายสิรภพ เบญจประเสริฐ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงปาริชาติ เย็นวัฒนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงวิราวรรณ ผลเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงนฤมล กาฬสุวรรณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงมุธิตา คำผา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๗ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายองอาจ รักษาราช
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงอธิชา กิงจันทร์

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ เหนือจำทิศ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ผาเวช
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายธนพงษ์ มลิวัลย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงวิภาพร ไกยะวินิจ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงศรีสุดา แสงสุข
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ นพคุณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๔๓
เด็กชายกิตติบดินทร์ กองไทย

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงชลีญาภร แสงวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายระพีพัฒน์ เวียงภักดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงกมลภัทร์ คำแสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายกิตติยากร พยุงวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายธนพล ผลาผล
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พุ่มจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๕๐
เด็กหญิงภางนภา ศรีวะรมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายอัสนี ศรีวะรมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงจิรวรรณ สงวนรักษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงสุวรรณา สุวรรณไตรย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายฉัตรมงคล มูลสาร
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายนันทกร พรมชาติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายวสุพล พยุงวงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๕๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงสุรีพร ศรีไชย
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ทองไชย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน

 

ยส ๔๕๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงณิศาชล งามหลาย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๖๐
เด็กชายทัตพล อาชญาทา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายภาคภูมิ จันทร์สว่าง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๖๒

เด็กชายเพชรพันษา สามาอาพัฒน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงเพชรลดา ชายทวีป
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงจุฑาธิป ชายทวีป
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดเสาเล้า  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงฑักภ์อรศิล
กรกาญปจันสว่าง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดเสาเล้า  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงชุตินันท์ มุกทวัช
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดเสาเล้า  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงทิวาภรณ์ กองรอด
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดเสาเล้า  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายชญานนท์ ไชยแสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย วัดหนองลาดควาย  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายพงษ์ศิริ สุวรรณเพชร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย วัดหนองลาดควาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๘ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงกาญจนา ก้อนมณี

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงชลธิชา ชืนตา

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ แสงสุวรรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายทักษ์ดนัย มูลสาร
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายธนาวุฒิ เวฬุวนารักษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายนราวิชญ์ ไชยแสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายนันทวุฒิ สิงห์หำแห
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงปยาภรณ์ วิเวกวิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายพลากร ผุดผ่อง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายภูพาร์ท ปองศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายยศทศพร อกอุ่น

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เนตรวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงลดาวัลย์ จ้อยนิล
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายวาที พันธเสริม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงวิภาพร ในจิตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายสิทธิชัย ไชยรักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ โคตรบุตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายอนุชิต พิลึก
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๘๘
เด็กหญิงวรรณกานต์ สว่างวงค์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ มิงขวัญ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๙๐
เด็กหญิงวิยดา พังยะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงศศิประภา ซ่อนบุญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายศักดา โยคะวัตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงสกุลทิพย์ อุปชัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงสาวิตรี โสมณวัตร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงสุนันทา แสวงผล
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงสุนารี ศรีวิเศษ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงสุพัตรา จันทร์เรือง
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายชลันธร พูนผล
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงจิราภา จงเจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงพัชริดา ศรีวะอุไร

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงยุวธิดา กลินถาวร

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๐๒
เด็กหญิงวรชน สุวรรณเพชร

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๐๓
เด็กชายอภิเดช ศรีวะอุไร

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายพุฒิชัย ศรีวอุไร

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๙ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๔๐๕
เด็กหญิงจันทรา สีมันตะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๐๖
เด็กหญิงพรชิตา โพธิสัย

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายพิทยากร คำพิลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๐๘
เด็กหญิงวนัสนันท์ สีมันตะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๐๙
เด็กหญิงวนิศรา สมพร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๑๐
เด็กชายวรพล อยู่คง

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงเปรมฤทัย พันธ์เลิศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงจีระนันท์ ยาวะโนภาส
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงช่อผกา ศรีมันตะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายฐานิด เวฬุวนารักษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงณัฐริกา พันธ์เลิศ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประทุมวัน
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ศรียันต์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงศศิธร เวฬุวนารักษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีมันตะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงสุกัญญา เวฬุวนารักษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงสุทธิดา แสงนนท์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงสุนิสา สารบาล
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สกุลโชติ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายชนธร ทองน้อย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายชัยสิทธิ

์

เวฬุวนารักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายปรเมศ เวฬุวนาธร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงสโรชา มูลสาร
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายธนากร ศรีมันตะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายศราวุธ พรมลี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๓๐
นายสุทธิพจน์ เวฬุวนารักษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายอภินันท์ มาสขาว
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงอารยา ภาคแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๓๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แสงประจักษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์)

วัดหนองไก่ขาว  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงดวงเดือน สนธิลา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๓๕

นายศิวะปรีชา โสมาบุตร
๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงศศิวรรณ หุ่นทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีวะสุทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงณัฐนิชา วิเศษปดสา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายปุลิน มีชัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๐ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงวทันยา ศรีชมภู

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงศศิธร บุญทศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ แก้วงอก
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายชวกร บัวเขียว
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายอัครเดช มลิวรรณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

รูปไข่
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายจิราเดช สมหวัง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ หูตาชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงณิชา โสมาบุตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๔๙
เด็กหญิงปราณปรียา จันทร์งาม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๕๐
เด็กชายพีรพัฒน์ พันสาย

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงฟาริดา มาลัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายภาคภูมิ นนทสินธ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายระพีพัฒน์ เวชกามา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ เผ่าเพ็ง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงลาวัณย์ พลไชย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงศิริกุล เนือทอง

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงสุวิชาดา หูตาชัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงภัคจิรา โสมณวัตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายสิรธีร์ โสมณวัฒน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๖๐
เด็กชายอนุวัฒน์ โสมณวัฒน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กชายชญานิน สมหวัง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายชัยกฤต สิทธิศักดิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงญวิภา บุญเลิศ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงณุตตรา ทองคำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงปณิตตรา หูตาชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๖๖
เด็กชายพจน์อลงกรณ์

ใจกล้า
๒๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงภัทรดา หูตาชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายวีรภัทร หูตาชัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายศรัญู สีหานาค
๓๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงศิริพร หลักหาญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงสกาวเดือน หูตาชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายไชยวัฒน์ ทองมณี
๑๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ โสมณวัตร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายจตุรพัฒน์ หาวรดิษ
๑๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๑ / ๘๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีธรรม
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ตะนุเรือง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงกัลยา เผ่าเพ็ง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายก้องเกียรติ ศรีเนตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายฐิติพงษ์ มีศิริ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๘๐
เด็กชายธนชิต สมหวัง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายธนภัทร สมหวัง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงบุษบากร มีศิริ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายรามิล จันทชารี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายวชิรญาณ์ เถรักษา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงวิชชุลดา มูลสาร
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงศศิประภา สาสิงห์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงสิริญญา วิเวกวินย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงสุพัทนา สมหวัง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงนวพร มีศิริ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงศิวราพร สมหวัง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๙๑

นายอภิสิทธิ

์

โพธิจักร
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงณัฐชนก ใจสมัครรัก
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ บรรจุทรัพย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายพงศกร ชูรัตน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงพรรณภา รัตนประสิทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงพิพพิน ชูรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงวราภรณ์ กรทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงวันทนิกา ธาตุทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายศุภชัย บุญสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายสุรเชษฐ์ ชูรัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายกฤษณะ วิลัยเนตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๐๒
เด็กหญิงนลพรรณ ชมภูโกฏ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงบุษกร โพนแดง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงพรรัมภา ปานพิมพ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงอภิญญา จันทร์วังโปร่ง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงฐิติพร สุขโหมด

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๐๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

กงทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงศิริวรรณ ชูรัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงสุรีรัตน์ บุรีศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๒ / ๘๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๕๑๐
เด็กชายกฤติธี อ่อนสำอางค์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงกัลยาณี สิริโสม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงมนิสา ศิริโสม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายอภิวัฒน์ แดงท่าขาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงแพรวา ดวงแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงกัลยา กิงศรีวงค์

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงจิราพร ศิริโสม
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงชลมาศ แท่งทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายณัฏฐนันท์ นำจัน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงธาริณี คำพา
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงกนกอร ปองศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายกฤษกร บุญทะวัน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงจิราพร กล้าหาญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๒๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วสีนวน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายธนพัฒน์ สายธนู
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงพัชราภา ภาระเวช

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงพัชรีพร พันเพชร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีชนะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงศิริวรรณ คำแสน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายสวิท ศรีละโคตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงจิราภา สามารถ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงชลธิชา สมหวัง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายธีรทัศน์ หาญสินธุ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๓๓
เด็กหญิงเกศศิรินทรา นาเสน

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขเจริญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายนวพล ศรีชนะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๓๖
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ สมหวัง

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงสุนิสา บุตรดา
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายอภิรักษ์ ภาระเวช
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงอภิญญา วงษ์ศรีแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๔๐
นางสาวอัญชริดา ไทยมิตร

๒๑/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงชลธิชา คำวังค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายธนากร เขียวเพชร
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงพรพรรณ ไชยนา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายกิตตินันท์ เพชรเลิศ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๓ / ๘๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงญาณิสา ทองปาน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงณัฐณิชา สนิท
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงณัฐนิตา โพธิทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ปนทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงนันทพร จันทร์ดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๕๐
เด็กหญิงบุษบารัตน์ พันโอดเปย

๑๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายปณณวัฒน์ สร้อยจักร
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงปาลิตา พิภพ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายพีรวิชญ์ ลำพุทธา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายภูผาเงิน วรรณจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายวนัสบดี อารีไทย
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงอภิรญา กองศรีมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายเดชพนต์ เวฬุวนารักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงเพียงขวัญ ผลดา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ มงคล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๖๐
เด็กหญิงโศฬษา นาคำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงโสรญา สุขแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงกนกเนตร ดีภัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงจิรนันท์ อรกุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงจิราพัชร จันทรดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ทมงาม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงชมพูนุท ศรีกระจ่าง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงดาหลา สุพรรณ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงนันทิญา ชาญกล้า
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงปฑินญา ทรงเดชกล้า
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๗๐ เด็กชายประสิทธิมงคล

์

โพธิสว่าง

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายปตินันท์ ดีล้วน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงปนสุดา หมืนแสน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงพลอยชมพู จันทาพูน
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงรักษ์มณี บุรมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงราตรี บุญชัยแสน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายสราวุฒิ วรรณจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงสร้อยสุดา ปญญาสัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงสุทธิดา อาแว
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงปราณี มีไชย
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๔ / ๘๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๕๘๐
เด็กชายอภิชิต สนธิลา

๐๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายเอกบดินทร์ คล้ายหาญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงชริดา นารีจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงสุภาพร อุปชัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงกชกร รอดอุด
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงกนิษฐา ศรีชนะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงกวิสรา ศรีวะสุทธิ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงกันตยา สุนทรา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายจักริน เทียงธรรม

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงจิตราพร กาลจักร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายชนกนันทน์ สร้อยศิลา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงชนิกานต์ มุละสีวะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงชมพูนุช เมาลี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงชาลิสา แก้วประเสริฐ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงฐิติพร พรมชาดา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายณัฐพล มีไชย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงณัฐริกา สุมมาตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงณิชากร ระศร
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๙๘
เด็กหญิงนภัสราภรณ์ ภูสีฤทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงนันทชพร เหนือกอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายบุญโชค สารคร

๐๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แพงอ่อน

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๐๒
เด็กชายภูมิศักดิ

์

ภาคภูมิ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงยุวดี คำมาทิตย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงรมิตา เพ็งอินทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๐๕
เด็กชายระพีพัฒน์ ประยูรทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงวนัสนันท์ มาตขาว

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงวรพิชชา จวนสาง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงวราภรณ์ อบเชย

๒๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงวรินทร ช่วยญาติ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๑๐
เด็กชายวายุ มีปญญา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายวิทวัส นามโยธา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ ศรีวิเศษ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายวีระชัย วงศ์ศรีแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงศิรประภา เรืองโสภา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๕ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงศิริประภา อรุณรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีสุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุปรา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายอภิเดช นามนนท์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงอาทิติยา สีหานาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๒๐
เด็กชายเก็บตะวัน พรรณโรจน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายเทพไท กองทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงจารุวรรณ อินทนาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายภูเบต พิมพาหนู
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีเมือง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงณิรัชฌา หม่อมมณี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงนริสรา แสงศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงพรธิตา มุละชิวะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงพรศิริ โยคณิตย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ หงษ์คำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงวรรณิษา ชืนตา

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายศตวรรษ ครุผาด
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงอาทิตยา สุตนนท์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายนัฐนันท์ แสงจู
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายรัฐภูมิ มูลสาร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายอภินันท์ ศรีสุนนท์
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายกนิษฐ์ เซียสกุล ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายกฤษฎา มูลสาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พุตตะเขียว
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายดนัยนันท์ ชืนตา

่

๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๔๐
เด็กชายบูรพา มาลัย

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายไชยวัฒน์ หมุ่ยโท
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายภคินธร ไชยปรุง
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายสุขสันต์ วรภาพ
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายสุปวีณ์ แสวงผล
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายอาณาคิน สุภาพ
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองบ่อ
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงศศิธร วรโยธา ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงรินมณี พรมน้อย ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงอภิญญา มูลสาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๖ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๖๕๐
เด็กหญิงสุชัญญา บุญจรัส

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงพัชริดา สีดำ ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงจรรญา สมจิต

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงกัญญากร ทองบ่อ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงกัลยานี ตุ้ยศักดิดา

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงจริยา สว่างวงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

แซ่ตัง

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงนภาพร มณีพรรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงนริศรา ส่องแสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายประเสริฐ ทองบ่อ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงปวีณา มีชัย

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงพัชรพรรณ ทุมทน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงภิณธิชา มีชัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ อาจรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ แสวงผล
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายอลงกรณ์ มูลสาร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายเจตริน อุดเครือ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงกุลภัสสร์ บุญโสม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ทองบ่อ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงวนิสา มาตขาว
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๗๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บำรุงราษฎร์ ๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงสิริขวัญ ไชยวรรณา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงอลิษา ชำนิพันธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงแพรวา บุญถูก
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงกมลธร ทองเฟอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงจิตรวรรณ วิบูลย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงณิชา ศรีจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงวรธิดา ทานะเวช
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงหทัยชนก ทองเฟอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงอารยา สีแสงอ่อน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๘๐
เด็กชายไกรวิทย์ ศรีสุข

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

ศรีจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายเกียรติพงษ์ แสงพล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายนที ศรนุวัตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายวัชรพงษ์ ไชยปญญา
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๗ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๖๘๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ กาพวง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายกิตติพงษ์ คำรัง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงนิสา แก้วยงกฎ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๘๘
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ ทองใบ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงปาลิตา ทองแถม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๙๐
เด็กชายพนมกรณ์ สีลาพัฒน์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายพิริยะ จงพินิจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงภัทรวดี แสนทวีสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายธนากร มะลิวัลย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะคอม วัดบะคอม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายพงษ์พันธ์ ส่วนเสน่ห์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะคอม วัดบะคอม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายวัฒนา ทองเฟอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะคอม วัดบะคอม  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายอดิเทพ มณีคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ราชรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๕๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงณัฐฐาพร ราชรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายเทพกานต์ อรบุตร

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๐๑
เด็กหญิงชลธิชา ยาศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๐๒
เด็กหญิงชลธิชา สุลำไพร

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายชัยมงคล ใหญ่ลำ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๐๔
เด็กหญิงวิชญาพอน นามแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงเนติวรรณ ถึงแสง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๐๖
เด็กชายชลพรรษ สายตา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงวรนุช หลักทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๐๘
เด็กชายจิรพัฒน์ ทองแสง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๐๙
เด็กชายนันทวุฒิ รุณกัน

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ สายงาม

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๑๑
เด็กหญิงจันทราทิพย์ จันชุลี

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๑๒

นางอนุกูล สุทธิอาคาร
๑๖/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๑๓

นางสาวกรพรรณ เสงียมศักดิ

่ ์

๒๙/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดบ้านดง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงกฤติยากร ดวงศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงจอมขวัญ สุชาตินาคิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงธีราภรณ์ กตัญู
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงปพิชญา คานทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงพรสุดา คำปญญา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงภัทรวดี ยศบุญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๘ / ๘๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๗๒๐
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ กิงชา

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงศศิวิมล ศิริศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายศักดา พลาสูรย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงเมษา บุญอุ้ม
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนทัน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายนักรบ บุตรดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายสิงห์ชัย สิงห์ก้อม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายอดิเทพ ปนทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงกมลชนก ศรีสุนนท์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายชนกานต์ ถึงแสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงบำเพ็ญพร นิยม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู วัดแหล่งหนู  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๓๐
เด็กชายนพรัตน์ เสริฐศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายภานุวิชน์ สิงห์ครุธ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายวรพล ดะใน
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายวรสินธุ์ ขยันทำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายอรงค์กฎ ลาล่วง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายอัครวุฒิ เส้นเศษ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายกฤษมินทร์ ยวนยี
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงจิตติมา โพธิงอก

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงจุรีรัตน์ รามณี
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายชินดนัย หงษา
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๔๐
เด็กหญิงติรฉัตร อินทร์มณี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายทนงศักดิ

์

สีอ่อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๔๒
เด็กชายบรรลือศักดิ

์

ภูครองผา
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายบัณฑิตย์ ศรีอ่อน
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงภัทรวดี คำตา
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายราชัน ประสพดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงรุจิรา สุดแสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายวรพงศ์ หอกคำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงสุชาดา ยวนยี
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

คำตา
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๕๐
เด็กชายอัษฎา ช่วงโชติ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงจิรารักษ์ มูลสาร
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายทักษ์ดนัย แก้วใส
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายธีระภัทร ชาปะวัง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ พลมาตย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๙ / ๘๑

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงสุจิตรา บุญปก
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงเจนขวัญ สุธรรมวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงเนตรนภา บุญปก
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ พรมโยธา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายฐิติชานันท์ สิงห์แข็งแรง
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๖๐
นายตุลเทพ ชัยคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๖๑

นางสาววิไลวรรณ คำสมศรี
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๖๒

นางสาวจินดารัตน์ ทับแสง
๒๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๖๓

นางสาวปยะดา ธรรมชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงกชกร ทับแสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงชลธิชา เชิดทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายธีระเทพ เทพช่วย
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงสุธาสินี บุตรอำคา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงอรทิพา สมาจักร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงแก้วมณี วิชาดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๗๐
เด็กหญิงกิงดาว

่

แหวนหล่อ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายภูวดล มูลเสน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายศาตนันท์ คำตัน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงศุภสุตา วงค์ละคร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงอภิญญา กุมารสิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายศิรวิทย์ การินทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วรสาร

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๗๗

เด็กหญิงกิจติพร วันอ่อน
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงณัฐพร ภูอาจสูง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงณัฐริกา บุตรอำคา
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงวรนุช มูลเสน

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงวัชราพร แก้วหาญ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงอารียา พลมาตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงโสรญา ไชยยนต์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๘๔

นางสาววารุณี มิตสีดา
๒๑/๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เวชกามา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายปวริศร์ บรรลือหาญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงวรัญญา นันทะไสย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงศรัณยา อภัยวงค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายนันทวุฒิ วงษ์ศิลป
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยียม

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงเพชรลดา เกตกุล

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายณัฐนนท์ อยู่คง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๙๒

เด็กชายโกวิท เวชกามา
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๙๓

เด็กชายทองแท้ อยู่คง
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงปยะนันต์ ธงวิชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายมนัส แถบทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๙๖

นายดนุพล โฆษณา
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย ทองขาว
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขืองคำ

่

วัดกว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๕๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงบัวแก้ว พนานัด
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๕๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงพรทิวา ไพรใหม่
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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