
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดยโสธร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๘,๘๔๐ คน ขาดสอบ ๑,๙๙๓ คน คงสอบ ๖,๘๔๗ คน สอบได้ ๓,๕๙๑ คน สอบตก ๓,๒๕๖ คน (๕๒.๔๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๐๐๑
นายบุญกอง ชืนตา

่

๐๓/๐๒/๒๔๙๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๐๒
นายสำราญ ธรรมสิงห์

๐๙/๐๓/๒๕๑๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๐๓
นายภวัต สุระขันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๑๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๐๔
นายจักรพรรดิ อินทวี

๓๐/๑๐/๒๕๑๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๐๕
นายอนันต์ โสมาบุตร

๑๖/๐๙/๒๕๑๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๐๖
นางสาวรจนา คำปาน

๒๘/๐๓/๒๕๑๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๐๗
นายอภิรักษ์ ไชยาเสนา

๑๖/๐๒/๒๕๑๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๐๘
นายสุริยันต์ หลักหาญ

๐๑/๑๐/๒๕๑๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๐๙
นายสุระชัย จันทร์แก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๑๙

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๑๐
นางสาวแคทลิยา ทาระพันธ์

๑๙/๐๔/๒๕๒๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๑๑
นายสุภสรณ์ ปองศรี

๑๙/๑๑/๒๕๒๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๑๒
นายธีระพร วิริยะสุข

๐๙/๐๕/๒๕๒๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๑๓
นางสาวอาภรณ์ สุวรรณโชติ

๒๙/๐๖/๒๕๒๔

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๑๔
นายวุฒิศักดิ

์

ละครวงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๒๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๑๕
นายโสภณ ศรีระชาติ

๐๖/๐๔/๒๕๒๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๑๖
นายอุทัย สีทาน้อย

๐๙/๐๙/๒๕๒๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๑๗
นายอรรถพล ขันเงิน

๒๔/๐๑/๒๕๒๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๑๘
นายจรูญศักดิ

์

หงษ์ทอง
๑๐/๑๒/๒๕๒๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๑๙
นายลันกรุง

่

พิมพ์บุตร
๐๘/๐๘/๒๕๒๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๒๐
นางสาววราพร เวชรังษี

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๒๑
นายเอกพันธ์ ทองมณี

๐๘/๐๒/๒๕๓๐
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๒๒
นางสาวนัฐพร บุญเลิศ

๑๒/๑๒/๒๕๓๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๒๓
นางสาวอัมรา แนววัน

๒๙/๐๕/๒๕๓๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๒๔
นายเกษม หลักหาญ

๒๐/๐๒/๒๕๓๐
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑ / ๑๐๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๐๒๕
นายภูริทัต นักร้อง

๑๙/๐๗/๒๕๓๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๒๖
นางสาวศิริวรรรณ เยรบุตร

๒๙/๑๒/๒๕๓๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๒๗
นางสาวพรทิพย์ สายคำ

๑๕/๑๒/๒๕๓๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๒๘
นายอดิศักดิ

์

ศรีทราไชย
๒๔/๐๖/๒๕๓๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๒๙
นายดนัย วงศ์ชมพู

๒๙/๐๔/๒๕๓๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๓๐
นายวีรภัทร สิงห์มนต์

๑๔/๑๑/๒๕๓๕

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๓๑
นางสาวอัมพรพรรณ ใจช่วง

๑๔/๑๒/๒๕๓๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๓๒
นายสุวรรณ สุดตา

๐๕/๐๖/๒๕๓๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๓๓
นางสาวสุรีย์รัตน์ มาลาศรี

๑๒/๐๖/๒๕๓๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๓๔
นายชาคริต แสงหัวช้าง

๑๙/๑๒/๒๕๓๖

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๓๕
นายวิชัย นพเคราะห์

๐๑/๐๑/๒๕๓๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๓๖
นายพัทธพล ยุยรัมย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๐
วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๓๗
นายณัฐฐากูร โคตรพันธ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๓๘
นายนนธวัช สีทา

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๓๙
นายสถาปตย์ แซมสีม่วง

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๔๐
นายอิศรา บุญทวี

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๔๑
นางสาวกนกอร ขันทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๔๒
นางสาวจริยาพร ศรีสุวรรณ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๔๓
นางสาวตวิษา แสนสิง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๔๔
นางสาวนาตยา เสนาวิเศษ

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๔๕
นางสาวลลิดา ทองมณี

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๔๖
นางสาวสายธารทอง โยเหลา

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๔๗
นายฐิติโชติ ศรีสมบูรณ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๔๘
นายณัฐพล สุรศิลป

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๔๙
นายพันธกานต์ ขอแจ้งกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๕๐
นายสหภาพ สุขคำไฮ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๕๑
นายอนุวัฒน์ ก้องเสียง

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๕๓
นางสาวกนกอร ภูมิแสน

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๕๔
นางสาวทิพย์กมล รุ่งแจ้ง

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๕๕
นางสาวพัสพร ผลทับทิม

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๕๖
นางสาวโรสรินร์ อินต๊ะรัตน์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๕๗
นางสาวศุภาพิชญ์ โสมณวัตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๕๘
นายณัฐพร พงษ์สนิท

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๕๙
นายวีระชัย คงทน

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๐๖๐
นางสาวธารี โชติมานนท์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๖๑
นางสาวศิริลักษณ์ โพธิทักษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๖๒
นางสาวหฤทัย โสมาบุตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๖๓
นางสาวนิตยา คุณุรัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๖๔
นางสาวปณฑารีย์ เวชกามา

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๖๕
นางสาวสุทิตา บุญเนียง

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๖๖
นางสาวอติกานต์ รัตนชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๖๗
นางสาวสุดารัตน์ ธงโบราณ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๖๘
นายทนงศักดิ

์

โคตรศรีเมือง
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๖๙
นางสาวศิริพรรษา นะราราช

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายชาตพล เบ้าทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๗๑
นายนิสิต ศิริโสม

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๗๒
นางสาวกฤติมา วิเชียรรักษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๗๓
นางสาวพิมพ์นิภา ยาวัน

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงอภิญญา บุญประสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงนันทิชา โจ่ยสา

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๗๖
นางสาวมุทิตา อุปยโส

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๗๗
นางสาวอารียา ประชุมพันธ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๗๘
นายเจษฎา จันทัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๗๙
นายณพงศ์ บุญเจริญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๘๐
นายธนโชติ สุนทรา

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๘๑
นายวีระพล ช่างไถ

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๘๒
นางสาวกชกร ภาษิต

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๘๓ นางสาวณัฐชนันท์พร วงษ์โสภา
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๘๔
นายจิรา หินคล้าย

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๘๕
นางสาวธัญเรศ ศรีธรรม

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๘๖
นางสาวลลิตวดี วิเวกวินย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๘๗
นางสาววราภรณ์ อุ่นตา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๘๘
นางสาวสิรินดา อาจอุดม

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๘๙
นางสาวอมรรัตน์ พันธ์เลิศ

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๙๐
นายกัสกร แสนวงษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๙๑
นายศรกฤษณ์ วรรณวงษ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๙๒
นางสาวภัทรภร ลูกอินทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๙๓
นางสาวภาวิดา หลักหาญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๙๔
นางสาวดลพร จันโอ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๐๙๕
นางสาวปรียาพร โนนแดง

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๙๖
นางสาวภัทราพร ด้วงลา

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๙๗
นายศุภกานต์ มาทะวงษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๙๘
นางสาวกรวรรณ ทองชัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๐๙๙
นางสาวธนนันท์ สุวรรณเพชร

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๐๐
นางสาวศิริประภา โพธิใต้

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๐๑
นางสาวสุจิตรา ศรีวิเศษ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๐๒
นางสาวธัญรดี นามบรรเทิง

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๐๓
นางสาวจิรัชนา พิมพ์ดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๐๔
นางสาวพชรชล ชอรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๐๕
นางสาวสิรินยารัตน์ สุริโย

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๐๖
นางสาวอารียา ศรไชย

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๐๗
นางสาววรัญญา ศรีมันตะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๐๘
นายสิทธิโชค สังขวาสี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๐๙
นางสาวศิริขวัญ อุปชัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๑๐
นางสาวนริศรา แก้วทองคำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๑๑
นางสาววิจิตรานุช โพธิคำ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๑๒
นางสาวศรัณย์พร พิมสอน

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๑๓
นางสาวปยธิดา ศรีรักษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๑๔
นางสาวจิรนันท์ สำราญรมย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๑๕
นางสาวปยธิดา เสน่หา

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๑๖
นางสาวจิรกฤต วิลัยแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๑๗
นายเจษฏาพร สมหวัง

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๑๘
นายชัชฑาวุฒิ คำอ้อ

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๑๙
นายนิรวัชธ์ ดิษธรรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๒๐
นายปวริศร์ มุงคุณ

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๒๑
นายวัชพล สุมาพา

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๒๒
นายสุริยะ เข็มเพชร

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๒๓
นายอภิสิทธิ

์

เกษมสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๒๔
นางสาวกชกร เวชกามา

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๒๕
นางสาวกรชนก ทาฤทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๒๖
นางสาวกาญจนา ปทุมวัน

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๒๗
นางสาวขวัญฤดี บุญปก

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๒๘
นางสาวชณิกา ทองคำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๒๙
นางสาวญานิกา หางนาค

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๑๓๐
นางสาวธนิชา ยโสธรศรีกุล

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๓๑
นางสาวนำเพชร ศรีวสุทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๓๒
นางสาวเบญญาภา ศรีวิเศษ

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๓๓
นางสาวเปมิกา หงษ์ศรีจันทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๓๔
นางสาวพัชรีภรณ์ ธงไชย

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๓๕
นางสาวเพ็ญพัชชา เก่าเกลียง

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๓๖
นางสาวฟาตะวัน เต็มใจ

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๓๗
นางสาวภัตติกา ภูมิสุวรรณ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๓๘
นางสาวเมขลา เล่าเรียน

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๓๙
นางสาวศิราพร วรรณชาติ

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๔๐
นางสาวศิริลักษณ์ มาณะจักร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๔๑
นางสาวสุจิตรา กองศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๔๒
นางสาวหทัยชนก แก้วศรีใส

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๔๓
นางสาวเหมือนฝน สอนฮุ้ง

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๔๔
นางสาวอริศรา ลุล่วง

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๔๕
นายคณาเทพ วรรณี

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๔๖
นายคมคณิน อ่อนจินดา

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๔๗
นายวรพงษ์ วงศ์พินิจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๔๘
นายสุดสัปดาห์ ทองวิสุทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๔๙
นายอรรถวัฒน์ พรมาย

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๕๐
นางสาวขวัญจิรา จันดารักษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๕๑
นางสาวฉัตรลดาพร ทะคง

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๕๒
นางสาวชนิดาภา ทาสมบูรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๕๓ นางสาวประภาพรรณ
ทองสว่าง

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๕๔
นางสาวพรธิตา มาสวันนา

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๕๕
นางสาวพรธีรา บันลือหาญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๕๖
นางสาวเพ็ญประภา สีสด

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๕๗
นางสาวแพรไพลิน ศรีทราไชย

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๕๘
นางสาวรยา สุกใส

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๕๙
นางสาวรวิวรรณ เล่าผิวพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๖๐
นางสาววิชชุลดา นุตภิบาล

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๖๑
นางสาวสุกัญญา เนาวโรจน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๖๒
นายกช ไชยราช

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๖๓
นายภาณุพงษ์ พวงชมภู

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๖๔
นางสาวกวินนาถ อินทรบุตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๑๖๕
นางสาวขัตติยา จันทร์สว่าง

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๖๖
นางสาวถิรวรรณ หลอดแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๖๗
นางสาวปรัขญานันท์ เต๋ยะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๖๘
นางสาวเพชรรัตน์ บุญเม่น

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๖๙
นางสาวรสิตา เจริญผล

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๗๐
นางสาววิชชุฏา เดชพันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๗๑
นางสาวอินธิรา สัตนาโค

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๗๒
นายณัฐพล บรรณารักษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๗๓
นายเตชิษฐ์ สายคำวงค์

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๗๔
นายพงษ์ชยา เชือชาว

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๗๕
นางสาวชฏาพร แก้วคำจันทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๗๖
นางสาวชีวรัตน์ เสาะแสวง

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๗๗
นางสาวญาณิน เพ็ชรแสง

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๗๘
นางสาวณิชากร เทียงศิริ

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๗๙
นางสาวนริศรา ตะพานบุญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๘๐
นางสาวปภาดา วงษ์ศรีแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๘๑
นางสาวปรัชญารัตน์ สิงคิบุตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๘๒
นางสาวไพลิน เวง

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๘๓
นางสาวยุวดี สุระขันธ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๘๔
นางสาวรัชญากร โชติแสง

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๘๕
นางสาวสิรินยา แท่งหิน

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๘๖
นายทีปกร น่าบัณฑิต

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๘๗
นายปรีชา มานะจักร

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๘๘
นายวัชรพงษ์ แสงห้าว

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๘๙
นายศุภกร ไอยะแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๙๐
นายอภิษวัฒน์ นาเมืองรักษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๙๑
นางสาวกฤติยานี พรมมี

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๙๒
นางสาวกัญญาณัฐ คุ้มสุวรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๙๓
นางสาวทิวาภร สารภาพ

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๙๔
นางสาวปพิชญา สายสุด

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๙๕
นางสาวพนิดา ปดทาศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๙๖
นางสาวพิชชาภา อุปชัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๙๗
นางสาวปรียาพร ธนะสิงห์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๙๘
นางสาวยลรดี จันทรกนก

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๑๙๙
นางสาวรัตนสุดา ยอดหงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๒๐๐
นางสาววิภาดา พูลสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๐๑
นางสาวศศิธร กองคำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๐๒
นายชนาธิป เปล่งปลืม

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๐๓
นายเทอดศักดิ

์

ภูมะลัง
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๐๔
นายศรันย์ ไชโยรักษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๐๕
นางสาวจิตริน ธนะสินธราทิพย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๐๖
นางสาวปริยากร ตรีธาสุข

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๐๗
นางสาวภัคนันท์ เพ็งพารา

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๐๘
นางสาววราลักษ์ ลูกคำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๐๙
นางสาววิภาวรรณ อยู่คง

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๑๐
นายณัฐวุฒิ อินทร์ขาว

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๑๑
นายปฏิภาณ ปญญาหาญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๑๒
นายสหสวรรษ จันทร์งาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๑๓
นายอินทัช จันทร์แก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๑๔
นางสาวกรรณิการ์ ชายทวีป

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๑๕
นางสาวจิรชญา สุนทรา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๑๖
นางสาวชนินาฏ ประยงค์วีระกุล

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๑๗
นางสาวชลิฎาภรณ์ ธรรมวิเศษ

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๑๘
นางสาวฑิฆัมพร พรานปน

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๑๙
นางสาวบุษรากร สมหวัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๒๐
นางสาวพิมพกานต์ สุทธิประภา

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๒๑
นางสาววราภรณ์ สุนทรา

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๒๒
นางสาวสบันงา พันธ์ศรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๒๓
นางสาวสุดารัตน์ มหาจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๒๔
นางสาวอัญชิสา จันทยม

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๒๕
นางสาวไอยลดา ศิริโสม

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๒๖
นายเกียรติกูล คูชิมภู

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๒๗
นายชนกานต์ อาจหาญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๒๘
นายณัฐกิตติ

์

ไตรยสุทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๒๙
นายธนทัติ ดีปราสัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๓๐
นายธเนศ จูมผา

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๓๑
นายนิติศาสตร์ ชืนตา

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๓๒
นายมนตรี จันใด

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๓๓
นายวุฒินันต์ มะโข

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๓๔
นางสาวชไมพร โสมาบุตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๒๓๕
นางสาวฑิฑัมพร แสงพันธ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๓๖ นางสาวเบญจมาภรณ์
ณุวงษ์ศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๓๗
นางสาวปณิธาน หงษ์ทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๓๘
นางสาวปวีร์ธิดา ยังยืน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๓๙
นางสาวพัชราพร มังเรือง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๔๐
นางสาวภัทราภรณ์ ชูรัตน์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๔๑
นางสาววรรณสิริ หาไชย

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๔๒
นางสาวศิริวรรณวดี ยทธแสน

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๔๓
นางสาวสถิติญา ยุตวัน

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๔๔
นายสุดารัตน์ ลิมชืน

้ ่

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๔๕
นางสาวเอมมิกา หอมหวล

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๔๖
นายฉัตรดนัย นิลไชย

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๔๗
นายชญตว์ แสงทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๔๘
นายบุญชู กกแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๔๙
นายพลายงาม ปนวันนา

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๕๐
นายพิชยะ ด่านศิริสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๕๑
นางสาวกณภัทร ขอสุข

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๕๒
นางสาวกนกวรรณ บุญเต็ม

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๕๓
นางสาวกัณธิณี วงศ์เวคิน

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๕๔
นางสาวชลดา เนาวะราช

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๕๕
นางสาวธัญชนก โคลนพันธ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๕๖
นางสาวเบญญาฑิตา อินทนนท์

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๕๗
นางสาวปวีณา โททัสสะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๕๘
นางสาวพิชญานิน เกตกุมศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๕๙
นางสาวภัทริญา บุญทศ

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๖๐
นางสาวมะลิวัลย์ จันทร์เรือง

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๖๑
นางสาววรัญญา เกือสกุล

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๖๒
นางสาววิลาวรรณ์ กล้าจิตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๖๓
นางสาวศรัญญา ไชยแสง

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๖๔
นางสาวสุพิชฌาย์ กุลวิทย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๖๕
นางสาวอัจฉรา ลิลากุด

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๖๖
นายคงพันธ์ ไทยประเสริฐ

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๖๗
นายจิณณวัตร สุตาสุข

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๖๘
นายเฉลิมกิติ วงศ์อินตา

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๖๙
นายชลัมพล วงษ์ศรีกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๒๗๐
นายธวัชชัย เข็มทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๗๑
นายพลากร ศรีวิเศษ

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๗๒
นายวงศธร ทองเกลียว

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๗๓
นายวิทยากร ชลาชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๗๔
นายอภิชา นิจพาณิชย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๗๕
นางสาวกัลย์สุดา ตังพูลผลวนิชย์

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๗๖
นางสาวขวัญข้าว คุณุรัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๗๗
นางสาวชลดา กุลากุล

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๗๘
นางสาวนริศรา พุทธาสมศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๗๙
นางสาวปยะธิดา สูงรัง

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๘๐
นางสาวพิชญานิน โคมาฮาร่า

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๘๑
นางสาววราภรณ์ พัฒนกุล

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๘๒
นางสาวสิริขวัญ ศรีบุตร

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๘๓
นางสาวสุนิสา ผกาหวล

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๘๔
นางสาวสุภัสสรา ธรรมนุ

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๘๕
นางสาวอทิตยา พลแก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๘๖
นางสาวอธิยาภรณ์ ลุล่วง

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๘๗
นายเฉลิมพล ทองทา

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๘๘
นายธนบดินทร์ เกาะนำใส

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๘๙
นายธนวัฒน์ เสนามาตย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๙๐
นายพัชรชาติ ท่าโพธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๙๑
นายศิริพงษ์ แสนสุด

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๙๒
นายสหรัฐ เจริญบุตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๙๓
นางสาวกนกกาญจน์ แสนวงษ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๙๔
นางสาวกัลยา ทองดวง

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๙๕
นางสาวกุลธิดา วงศ์วราวุธ

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๙๖
นางสาวจิราพร นะธีศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๙๗
นางสาวณัฐชยา ศรีเมฆ

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๙๘
นางสาวธัญญาธร หารโสด

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๒๙๙
นางสาวธาราพร สุวรรณกูฎ

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๐๐
นางสาวเบญจวรรณ ใหญ่ลำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๐๑
นางสาวปองกานต์ กิมะพงศ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๐๒
นางสาววรัญญา ประสมศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๐๓
นางสาววิลาวรรณ อธิมัง

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๐๔
นางสาววิวิศนา กองสินแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๓๐๕
นางสาวศิราภรณ์ ภักดีศรีคุณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๐๖
นางสาวสุพัณณิดา อินทร์ชู

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๐๗
นางสาวกันติชา โคตพันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๐๘
นายกษิดิศ วิเศษวงษา

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๐๙
นายจักรภพ ศรีพรหม

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๑๐
นายฐาปกรณ์ วิลัยลักษณ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๑๑
นายณัชธศักดิ

์

ชูชัยโตธนพัฒน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๑๒
นายไตรรัตน์ตรี เกาะนำใส

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๑๓
นายธเนศพล อารีเอือ

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๑๔
นายภัทรพล เมืองโคตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๑๕
นายภูมิสิทธิ

์

สายโสภา
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๑๖
นายศุภนัฐ รักแร่

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๑๗
นายสิรวิชญ์ ครอบบัวบาน

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๑๘
นายหรัณย์

ตระกูลไพบูลย์กิจ
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๑๙
นางสาวกัญญากานต์ โพนแก่น

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๒๐
นางสาวชืนนภา

่

สุภา
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๒๑
นางสาวฐิติพร ไพบูลย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๒๒
นางสาวฑิตฐิตา อรรคเศรษฐัง

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๒๓
นางสาวนนทิพา แจ่มจำรัส

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๒๔
นางสาวพัชราภรณ์ ไชยรักษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๒๕
นางสาวพิชชาภา สายแวว

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๒๖
นางสาวพิรดา มูลสมบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๒๗
นางสาวรินรดา วิเศษแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๒๘
นางสาวลัทธพรรณ ไชยวิเศษ

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๒๙
นางสาวศิรินธร บุตรอุดม

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๓๐
นางสาวสุจิตรา จันทร์ศิริ

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๓๑
นายณัฐชนน ชืนตา

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๓๒
นายปวินท์ มุงมวีพงษา

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๓๓
นายร่มพฤกษ์ พิทักษ์ราษฎร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๓๔
นายวิชญ์พล วงศ์จันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๓๕
นายศิวกร ปามา

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๓๖
นางสาวจุฑามาศ กระเบา

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๓๗
นางสาวธัญวรัตม์ แสงแสน

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๓๘
นางสาวภักตร์พิมล เวชกามา

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๓๙
นางสาวรัญชญา จรัญศิริไพศาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๓๔๐
นางสาวสุจารี ทิพย์กล่อม

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๔๑
นางสาวอภิสรา ทาระพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๔๒
นางสาวอารียา ดอกสะบา

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๔๓
นายภัทรพล เสียมแหลม

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๔๔
นางสาวศุศราภรณ์ ดอนหนองบัว

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๔๕
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีภักดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๔๖
นางสาวกุลนิษฐ์ บุญเต็ม

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๔๗
นางสาวพรนภา บุตรเรียง

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๔๘
นางสาวอมรรัตน์ ยาวะโนภาส

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๔๙
นางสาวกัลยาณี เจริญบุตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๕๐
นางสาวณัฐกฤตา ศรีสะอาด

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๕๑
นางสาวณิชกมล แสงโชติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๕๒
นายยุทธนา จันทะสีใส

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๕๓
นายอนุวัตร กาลจักร

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๕๔
นายอัษฎาวุฒิ นางาม

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๕๕
นางสาวณิศราพร เคร่งใจ

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๕๖
นางสาวศิริโสภา ไชยปญหา

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๕๗
นายชาคริต อุปสาร

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๕๘
นางสาวกัญญาภัค แวทไธสง

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๕๙
นางสาวฐิติมา เจริญรอย

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๖๐
นางสาวบุษบา อ่นคำ

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๖๑
นายกอบศักดิ

์

สุโพธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๖๒
นายณัฐพงศ์ บุญวัง

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๖๓
นางสาวคณาพร กลินลำดวน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๖๔
นางสาวปยธิดา จาริบุตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๖๕
นางสาวพรรณภา ศรีไสยเพชร

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๖๖
นางสาวอัญยาดา ปรีชาโชติ

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๖๗
นายชิษณุพงศ์ คำสุข

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๖๘
นายพงศธร ศรีทวงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๖๙
นางสาวเจษฎาพร สีทา

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๗๐
นางสาวนำฟา โคตรสมบัติ

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๗๑
นางสาววิชชุฏา ค้าข้าว

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๗๒
นางสาวสุประภา ชูวงค์

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๗๓
นางสาวอรวรรณ พูนสำโรง

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๗๔
นายเทวินทร์ ธรรมา

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๓๗๕
นางสาวทัศนีย์ จันละบุตร

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๗๖
นายธนากร ศิริโสม

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๗๗
นางสาวปยะกรณ์ พันสาย

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๗๘
นางสาวธนาวดี คงช่วย

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๗๙
นางสาวศิคริณพร สุทธิอาคาร

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๘๐
นางสาวอริสา โพธิไพร

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๘๑
นายกิตติพัทธ์ จันทรุกขา

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๘๒
นางสาวธนพร โชติกุลรุ่งโรจน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๘๓
นายปราณชล สุ่มมาตย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๘๔
นายพงศธร ชมภูพรรณ

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๘๕
นางสาวศุภกาญจน์ ยศเรืองสา

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๘๖
นางสาวสุธาสินี หลุบเลา

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๘๗
นางสาวปานวาด แก่นของ

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๘๘
นางสาวพิชามญช์ หงษ์ทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๘๙
นางสาวพักตร์พริง

้

แพงสนาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๙๐
นางสาวศรัลวลัย กิติธนกลวัฒน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๙๑
นายปฐวี ไชยบุศย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๙๒
นางสาวเขมิสรา นามแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๙๓
นางสาวกัญญาภัค คำทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๙๔
นางสาวฑาฏิญา เพือกำ

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๙๕
นางสาวประภาวี ทองสวัสดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๙๖
นางสาวอัญธิกา ณุวงษ์ศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๙๗
นางสาวศิริวรรณ วงษ์พานิชย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๙๘
นางสาวกาญจนา สรรพอาสา

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๓๙๙
นางสาวณัชญากุล อาษาศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๐๐
นางสาวพัชรพร ทองแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๐๑
นายนครินทร์ ดารุนิกร

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๐๒
นางสาววัชริญา สุณีศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๐๓
นางสาวญาณิศา แก้วพวง

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๐๔
นายจิรายุส ไชยปญหา

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๐๕
นายสิทธิโชค ศรีวะรมย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๐๖
นางสาวนิลุบล ขายม

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๐๗
นางสาววราพร ลุล่วง

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๐๘
นางสาวโศภิต หอมหวล

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๐๙
นางสาววิจิตรา จันทะแดง

๒๕/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๔๑๐
นางวิราวรรณ รสชา

๒๓/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๑๑
นางสาวศิริพร ศรีขาวรส

๒๔/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๑๒
นางจิรัชยา บุตรพรม

๐๘/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๑๓
นายนิวัตน์ ทรหาญ

๐๔/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๑๔
นางสาวสาวิตรี บุตรศรีภูมิ

๒๖/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายกฤษฎา มหาวงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายรัฐภูมิ ดงบัง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงกษมน แก้วแสง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงสุพรรษา วงศ์เมือง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายประสิทธิ

์

สืบศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายธีรพล คำจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายนวดล ศรีสุวรรณ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงปยะพัชร ทองแดง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงปราณี หมายศรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงอรัญญา สมจิต

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ เดชธงศรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงพัฒนวดี เวชกามา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงวรารักษ์ ประทุม

๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)

วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงอาภา ปานพิมพ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)

วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา ปานพิมพ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)

วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายวรากรณ์ แสงสว่าง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฝก วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงศศิธร เวชกามา

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงศศิธร เวชกามา

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายชวนากร เวชกามา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายมนสิทธิ

์

สุขกลำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ เวชกามา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงอัญญาณี เวชกามา

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงกัลปภัคม์ วิภูสิราทิพย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายกฤษฎา ทรงกิตติกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดทอง วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายธีรภัทร จำปาสุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายนันทวัฒน์ แสวงแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายศรายุทธ ดอกจันทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายสิทธิชัย ปญญสา

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายอติชาติ องอาจ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายอิศวะ สว่างแสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงกันตนา สมสา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงณัชชา อุณหรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ อยู่คง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงสุภาพร พัทนิยม

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงอลิสา ศรีสุวรรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงณัฐภัทร คำกิง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงศิริพร วงษ์สุวรรณ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายชนะพล ร่วมรัก

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ศรีสุวรรณ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายอโนทัย แสงสว่าง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงจิราพร คำใสขาว

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงสุรัสวดี สังคะลุน

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๕๗
นายธีรศักดิ

์

รัตนสีหา
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงพิยดา ปานพิมพ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงภาวิณี ทาสมบูรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงภิญญฏา เมืองแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายกฤตยชญ์ โยธารินทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายเทอดศักดิ

์

แสนวงค์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายปนทอง อกแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายวรริทธิ

์

จันใด
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายสุริยนต์ โพธิจักร์

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ อาจสาลี

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงพิมพ์พิวิไล ชาปา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงอรอุมา หันตุรินทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๖๙
นางสาวนลินทิพย์ สายเหลา

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๗๐
นายวรากร ศรีวิเศษ

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๗๑
นายชลวิทย์ เวชกามา

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๗๒
นายณัฐพงศ์ พรเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๗๓
นางสาวสุดารัตน์ สลับศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๗๔
นางสาวกุญจณาท บุญทศ

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๗๕
นางสาวชนิกา ถมปด

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๗๖
นางสาววิลาวัลย์ วงษ์สุวรรณ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๗๗
นางสาวสุพรรษา อารมย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๗๘
นางสาวสุทธิดา งามสาย

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๗๙
นางสาวจุฑามาศ เวชกามา

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๔๘๐
นางสาวทิพมาศ เวชกามา

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๘๑
นางสาววราลี ฝูงดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๘๒
นางสาวกุลธิดา ทำเลดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๘๓
นายมนตรี มีสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๘๔
นายปฐวิกรณ์ ปณเมด

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๘๕
นายวาทิน เกษศิริ

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๘๖
นายปริญ กุลวิเศษณ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๘๗
นางสาวภาณุมาศ ปดตลาด

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๘๘
นายภิชรยุทธ กงเงิน

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๘๙
นางสาวนัชริดา ศรีธรรม

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ วัดศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๙๐
นายนพรัตน์ เดชพันธ์

๒๐/๐๔/๒๕๑๐
กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๙๑
นางดวงมณี วงษ์ศรีแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๙๒
นางสาวจีรนันท์ กกแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๑๐

กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๙๓
นางวาสนา เดชพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๑๑

กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๙๔
นายสมบัติ สร้อยจักร

๒๒/๐๖/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๙๕
นางสาวพัชราภรณ์ คำมัน

่

๑๔/๐๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๙๖
นางสาวจีรภา สุทธิมาตย์

๓๐/๐๑/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๙๗
นางสาวนุชนาฎ ราชณุวงษ์

๐๓/๑๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๙๘
นางสาวชนกนันท์ จันทร์แก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๔๙๙
นายนิพันธ์พงษ์ จันทร์ทรง

๐๗/๐๑/๒๕๒๐
กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๐๐
นายสิทธิพงษ์ ไชยมาตย์

๓๐/๐๕/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๐๑
นางสาวสุวรรณี อุตอามาตย์

๒๗/๐๑/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๐๒
นางสาวปยนันท์ บุรีศรี

๐๑/๐๓/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๐๓
นายไพรัชช์ เรืองบุตร

๑๓/๐๓/๒๕๑๑

กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๐๔
นางสาวรัตติยา โสมาบุตร

๐๙/๐๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๐๕
นางสาวภัทรวรรณ บุรีศรี

๐๑/๐๓/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๐๖
นางสาวอรุณี แสนเสน่ห์

๐๓/๑๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๐๗
นายภานุวัฒน์ สุวรรณะ

๐๗/๐๖/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองยโสธร ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายปภังกร แก้วกวย

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายภูริพัฒน์ รุ่งเทิน

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายสุทธิพจน์ โพธาราม

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ปญญาใส

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายพศิน จันทบาล

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายจักริน เข็มพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายยศพัทธ์ ภูธรภัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายสิทธิพล สว่างแสง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงนันทัชพร พิมสิม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร อุตอามาตย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงณัฐธิดา งามตา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงปริยากร เศิกศิริ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๒๐ เด็กหญิงตรีทิพยนิภา บุปผาสังข์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงปทิตตา มาตย์เหลือง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงศศพินทุ์ วินทะไชย

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ขยันทำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ สุภายอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา ศรีวิเศษ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงภัทราวดี จงจิตต์เวชกุล

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงธนิษฐา ศรีสุวรรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงปรียภัทร์ ทองแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงศศิวิมล ทองสถิตย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงณัชชา เจริญวัย

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงณัฎฐณิชา มิงขวัญ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงพันชัง

่

ขุมเงิน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงเนติมา บุญกอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงยศยา วงษ์เตียวตระกูล

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงสุภาวดี เศษสุวรรณ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูรัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงฉฎาภัทร แก้วดวงใหญ่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงธันยภรณ์ สุวรรณเพชร

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงนฤภร แสนวงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงนิชาภา มงคลศิริ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงพรชนก เรืองวัณณภา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงกุลปริยา กุดหอม

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงเวสารัช คุณุรัตน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงฐิดาภา ไชยหาบุตร

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แก่นกุหลาบ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงรชิตา ชืนบาน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงวิลาสินี ศรีทราไชย

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงปณิตา ศรีดาพันธ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงกนิษฐา บุตรเรือง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงเกศราภรณ์ โสมณวัฒน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ แซ่ตัง

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงบัณฑิตา ศุภผลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงอโนชา ธนาคุณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงปวีร์ธิดา วงศา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงมธุริน วรรณวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงธัญญพัทธ์ เสถียรธนรัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงเพชรมณี แก่นแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงธัญชนก หลอดแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สาสิงห์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงพุธิตา สุวพานิชย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงพลอยชมพู ไชยกันยา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงณรัตน์ วรังคณากุล

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๖๓ เด็กหญิงฉัตรตริยาภรณ์
ภักดียุทธ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีธรรม

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ น้อยเนาว์รัง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงปวริศา วงศ์สง่า

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงปยาดา สง่างาม

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงฐิตินันท์ พาลพล

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงทิฆัมพร เผ่าเพ็ง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงกนิษฐา นราวงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงพรทิพย์ เหล่าบ้านค้อ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ทุ่งสว่างชัยภูมิ  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงภัทรวดี สาระบรรณ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

วัดธรรมนิมิต  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงกนกวรรณ แสนจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

วัดธรรมนิมิต  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายภาราดร นาคศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายวรภัทร์ เนาวราช

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงวรินธร มีมาก

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ ปานทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงพรรณิดา ทองกลม

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงสุชาดา นิลไชย

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงปรียานุช วงษ์จำปา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายก้องเกียรติ สีใสคำ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายวิศรุต อาจอุดร

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายศิริดล สุขสำราญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายอานนท์ กองศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๗ / ๑๐๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงจันทร์วิทยา เนาวราช

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มันทาแดง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงชลิตา นิลไชย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดบ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๘๘ เด็กหญิงปภัสสราภรณ์
กุลฉวะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงพิชชาพร จันละบุตร

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงพิชฎา พรมบุตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ศิริโสม

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ทรงหอม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงสุธาสีนี พรมบุตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดิด วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงบุษราคัม พิมพ์สิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายสิทธิเดช อารีรักษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายรัชชานนท์ อารีรักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงศศิชา แสงจันดา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ นามแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงพิยดา อาจหาญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงกมลเนตร แก้วลี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงภาสินี ศรีใส

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงอิศราพร อินอ่อน

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงวิไลพร โพนเมือง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมเงิน วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายชัชวาล อัตเศษถัง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายนันทนา ดวงจิต

๒๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายรัตนพล วันสุทะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายคณาพงษ์ แสนสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายรุ่งโรจน์ ก้องเสียง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงปนัสดา บุญล้น

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายสรนนท์ วาจาดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงอรอนงค์ พงษ์ขยัน

๑๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายปธานิน ล้วนศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายนิธิกร หว่านทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายกัมปนาถ เอียมอิม

่ ่

๐๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยวงค์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายธนภัทร แก้วคำจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายณรงค์ชัย เนตรหาญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงมณีรัช ประทุมวัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายณัฐนันท์ ศิริรัตนะภากร

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๘ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ คองสันเทียะ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงพิยดา โสมณวัตน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วัดบูรพา  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายรัฐภูมิ วงษ์ใส

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายวัชรพงษ์ ไชยรักษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายอธิชา อรพร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงงามพิศ ผาริโน

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงพิยะดา หาสำรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงวาสนา สำลี

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงสุธาริณี อุปชัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายสุวินัย แดงอาจ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายพรภิรมย์ ชังชัย

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อุปชัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายสถาพร นิดพลกรัง

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายกาจพล เวฬุวนารักษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงอทิตยา สีวันคำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายชัยวัฒน์ บุญแท่น

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ลครชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงจิรนันท์ ไชยรักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงเยาวภา ศรีไพร

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดศาลา วัดหนองศาลา  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายภานุพงศ์ จำใบรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงอรจิรา มันเดชวิทย์

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ วัดดอนกลอง  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายพิพัฒน์ จันดารักษ์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงศศิวรรณ หางนาค

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงภาพิมล พรมลี

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงนิชานันท์ แสนประทุม

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ จันทลาสา

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงพิสชา ไชยมี

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายธนกฤต ใบยา

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายอภิรักษ์ ชูรัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายธนพล แสงทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายสมศักษ์ สุตะวงค์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงศศิประภา ยีรัมย์

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงกฤติยาพร ผู้มีสัตย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงมณฑิตา อนุธรรม

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายพงศกร จำรูญหิน

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ฆารธง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงกุลสตรี แสงชาติ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายกนกพล ไชยมาตย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายธนากร ศรีหล้า

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายวรเมธ บุญทศ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิง ด.ญ.ชลิตา วงษ์รัตนานุกูล

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงนัทสุปรางค์ ธนาคุณ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงวราภรณ์ สุวรรณเพชร

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร สมนึก

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงจินตนา ขันเงิน

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชูรัตน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงศศิธร คำภาส

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ อุตอามาตย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงศุรณา จันเหลือง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงอริสา พันธ์ครู

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงกนกรัตน์ ลือเรือง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงปยะนุช วรรณวงค์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงวัลญา ชูรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงศรัญญา ศรีสล่าง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงสุวรรณภา ไชยมี

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงอัจฉราพร แสงชาติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายนุกูล โคตรสมบัติ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขีเหล็ก

้

วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงธนพร ศรีวิเศษ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขีเหล็ก

้

วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายอนันตชัย สังแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขีเหล็ก

้

วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายรัตพงษ์ เวชสาร

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่า วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงวฤทธิรัตน์ คำอุเทน

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงศิริพร ศรจำนงค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายณรงค์ ประทุมวัน

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายสงกรานต์ พีลภาค

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงวรรณวิษา หนูจิตร

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เจริญศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงชลนรา ศรีลาเลิศ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายสมาบัติ แย้มวรรณ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงภคพร เวชกามา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายภานุรุจ โคตรสมบัติ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง วัดตับเต่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๐ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายธนพล คำริกาบุตร

๒๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงบุษกร วันเวียน

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงนันทิชา บัวไข

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงชมพูนุช กุลทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย วัดตับเต่า  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มาลัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง วัดหนองเลิง  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงอริสา วังอาจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายชินวัตร เรืองนาม

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงพชรพร นารี

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงวชิราภรณ์ วรรณปด

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงชัญญานุช ภาคะ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายปติพันธ์ ทองปาน

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายวัชรินทร์ ดวงตา

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงชญานิน สมวงศ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงพรชนก สุขเกษม

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๐๔ เด็กหญิงพรรณไพลิน ผลาเลิศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงมนัชญา ดำขำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงมัลลิกา วิเศษ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงวีรวรรณ คำแพงทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ หลักคำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงโสภิตนภา สุภสร

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงอาทิตยา มะลิซ้อน

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายธนกร ทองจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายประกฤษฎิ

์

โสมณาวัตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายวุฒิชัย เงางาม

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงกฤธิรา จารึกธรรม

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงเกวลี สาระกิจ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงฐิติยา รัตนแสนศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงณกัญญา สมช่วง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงสุชาดา เอนกบุญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงสุณิสา วงศ์จำปา

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงอภิญญา ดวงตา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายเขตโสภณ รินทร

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายณัฐพล ขันธุรา

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายประกาศิต ทองเจียว

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายพงษ์ศกร ทองสาดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๑ / ๑๐๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายพันกร แสนสุด

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายพัสกร คงสมของ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายภราดร ทองจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงกัญชพร บกน้อย

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงปนสุดา แก้ววรรณา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงภูริสา ทองมี

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงรัตนรักษ์ บัวศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายศยาวิช เสนสนาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองเย็น

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายภรัณยู ภูรับพา

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายวิริยะ ศรีงาม

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายสารติ วงค์ศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงนวรัตน์ สมวงค์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงอรพิมพ์ ทองจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงอิสราภรณ์ ยอดทองหลาง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายจตุชัย วงชารี

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายจักรพงษ์ ศิลารักษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายธนา จันมา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายธนาธร หลักคำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายธนวุฒิ วงศ์อนันต์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญศักดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายเจษฎา สุตะคาน

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายธนกฤต กาหลง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายสุทิวัส อินทร์แพง

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงภริตา ทองมี

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๕๐
นายกฤษดา ไทยสีลา

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๕๑
นายบัญพล กอแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๕๒
นางสาววันวิสา นักผูก

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๕๓
นางสาวอัญฑิกุล โยทะคง

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๕๔
นายมานนท์ วงศ์ชาลี

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๕๕
นายภาคิน ลำภาย

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๕๖
นางสาวจุฑารัตน์ ตรงกลาง

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๕๗
นางสาวเกวลิน ราชนู

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๕๘
นายณัฐพงษ์ แก้วจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบกน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงทองกร ทำทอง

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงภคปภา วัฒนาเนตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงธัญชนก วงเวียน

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาอีด วัดปลาอีด  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงภัทรวดี คงทน

๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายพัชรพล ค้าคล่อง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายกลวัชร ศรีสง่า

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายธีรภัทร พิมพ์ทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายณรงค์เดช สมสัตย์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายธนเกียรติ

์

เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงวนัสนันท์ พุ่มพันธ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงวิจิตรตรา ภูมิสะอาด

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงพรทิพา สุมานิล

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงนริศรา สุขแสน

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงธนพร ไชยภูมิ

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงพัชราภา จักษุดำ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงกฤตชญา จุ้ยม่วงศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก วัดหนองหาบแห  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายธนวัฒน์ ดาษดืน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายธีรโชติ มานะดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายนวพล พลขันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายภูมิมินทร์ ชินทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายศรัณยู นามแสง

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายศุภวิชญ์ สุขแสน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายสันติภาพ พิมพ์ทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงจิรนันต์ กิจเกียน

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงเบญญาภา แสงแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงปรารถณา พลเวียง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงปยธิดา พิมพ์ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงพนิดา กุมไธสง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงวริศรา หัตถกรรม

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายกิติเดช กกฝาย

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดเหล่าฝาย  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายวรเมธ ขันธหัตถ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ถวิลไพร

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงกรุณา ดวนใหญ่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงจิดาภา สีหิน

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญมาตย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงปลิตา บัวเปอย

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๓ / ๑๐๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงพิจิตรา ขุ่นนำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงนริศรา เกตุประยูร

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหล่งแปน วัดแหล่งแปน  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงกฤตพร กลมเกลียว

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงเฟองฟา วงศ์รักษ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๖๐/๐๗๙๙
นางสาววรรณวลี วิเชียร

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๐๐
นายอนุรักษ์ รักพวก

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๐๑
นางสาวธิดารัตน์ สมสิน

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๐๒
นางสาวสุภัค เหวสูงเนิน

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๐๓
นางสาวสาธิตา สวัสดิเอือ

์ ้

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายพิชาญ ขวานทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายสุเมธา ปองเขตต์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงณัฐมน ขวานทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงปาลินี พันเดช

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงปาริชาติ สรหงษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงกันยารัตน์ ถมปทม์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกู่จาน วัดกู่จาน  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงปุณยพร ปานทอง

๑๓/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

วัดเหล่าไฮ  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายธีรธร พิจารณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาจิก วัดโคกปาจิก  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงวีรพร ทองหนุน

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาจิก วัดโคกปาจิก  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงณัฐธิกา ทองหิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาจิก วัดโคกปาจิก  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงกนกวรรณ เหลาทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาจิก วัดโคกปาจิก  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายณัฐฎ์ศรุต คำตา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายกฤษฎา พันหาร

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายปยวัฒน์ แสวงแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงสิรภัทร สมจิตร

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายอนุวัฒน์ คำวัง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ วัดบ้านโซง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายภัทรดล เอนกนวล

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงธิดารินทร์ งามสามเสือ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงณัฐสุดา ชูรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงพลอยสวย สมยืน

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มีรีวี

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงชณุภรณ์ นามนนท์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงอรัญญา นามแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายสุทธวีร์ เทียวทาง

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงณัฐธิดา พรมนิล

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายสุเมธ ปองโล่ห์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายพันกร รัตนพืช

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายเขมรัตน์ ราษสว่าง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงศกุนตลา คัดทะจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงนันธิวา ว่องไว

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา วัดยางตลาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หมืนขันธ์

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงอรปรียา มุทุขัน

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงนำเพชร ธนูทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายกรรวี ศรีทิศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายดัสกร บุญวัน

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายจตุพร โสภาพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายโสภณวิชญ์ ร่วมสุข

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

รัตนชัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายกฤษณัยร์ ใจกล้า

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายเกรียงไกร ช่วงชิต

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายยศกร ถนอมบุญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายวชิรวิชญ์ หัวดอน

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายวายุ พรมนอก

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายวิทยา บุญโกย

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายสงวนศักดิ

์

แสงตะวัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายอิสระ บุญศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ เจริญยศ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงปนัดดา ใจกล้า

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงปรมาภรณ์ พรมเสนา

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ บัณฑิตย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกุง วัดกุดกุง  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายสุริยะ ผิวทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตากล้า วัดกุดตากล้า  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายยุทธนา หลักคำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตากล้า วัดกุดตากล้า  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายภัคพงศ์ สุนทราวงศ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขะยอม

วัดขะยอม (ดอนขะยอม)

 

ยส ๔๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงวรัญญา แก้วมณี

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขะยอม

วัดขะยอม (ดอนขะยอม)

 

ยส ๔๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงอรนิภา ภิรภาค

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดทรายงาม  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายชนชิต ศรีวิสุทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายภูชนะ ประจำถิน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงจีรนันท์ มันศิลป

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงปนิดา ทาระตา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายศิวัช ทาระตา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ยส ๔๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงภาราวดี สิงห์พันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายคณากร สุวรไตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงกันติชา พรมมา

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายภานุภัส สายสวาท

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงวรรณยุดา ยืนสุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายไกรวิชญ อารินทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายธนพัฒน์ พรมศรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงสิริวิมล พวงพี

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายไพโรจน์ ก้อนคำ

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดสงเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๗๓
นางไอลดา อุ่นใจ

๑๓/๐๕/๒๕๑๐

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๗๔
นางสาวกาญจนา ราชณุวงศ์

๒๐/๐๙/๒๕๐๘
กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๗๕
นายครุศาสตร์ สังฆศรี

๒๔/๐๔/๒๕๒๖

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๗๖
นายชัยพิชญ์ แสงเพชร

๑๒/๐๖/๒๕๐๖

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๗๗
นายณัฐพงษ์ ประทุมชาติ

๒๔/๐๕/๒๕๒๖

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๗๘
นางสาวทัศนีย์ เทียงจิตร

่

๒๔/๐๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๗๙
นางสาวนิชรัตน์ สมเพาะ

๑๕/๑๑/๒๕๒๒

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๘๐
นางพานิช อินทริยวงศ์

๓๑/๐๕/๒๕๐๕

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๘๑
นางสาวภิณริษา ชานุชิตร

๑๑/๐๘/๒๕๓๐

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๘๒
นายศราวุธ ชอบงาม

๐๒/๐๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๘๓
นายสงกรานต์ เวฬุวนารักษ์

๑๔/๐๔/๒๕๓๑

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๘๔
นางสาวสาวิตรี แผ่นศิลา

๒๗/๐๖/๒๕๒๘

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๘๕
นางสาวอลิสา เผ่าเพ็ง

๒๔/๑๐/๒๕๒๔

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๘๖
นางสาวอัมพร ธรรมศิลป

๒๒/๑๐/๒๕๐๖

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๘๗
นางโชติกา หนันสีแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๐๗

กศน.อำเภอมหาชนะชัย วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายพิริยะพงศ์ สุวรรณคำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายอดิลักษณ์ หลักงาม

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงชลิตา พลเดชา

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงเซเรน่า สายรัตน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงนลพรรณ รัตนวัน

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงปทิตตา จันทร์แก่น

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงปยะดา เทพา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงพรพิมล ธรรมรักษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงวัฒฑิกา แสนใจมูล

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ พงษ์เกษม

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงสุวนัน โทแสง

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงอรปรียา ใจมัน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายวิศรุต ไชยศิริ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงวาสนา ทองอุทัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายปญญพนต์ แสงผาด

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงฐิตาภา คำมีแก่น

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงศรสวรรค์ กองแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงศิรินภา อุดมแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โคตุดร
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายอธิราช สืบสุโท

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายปญญา ศรีระชาติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงพรทิพย์ ดีคำใฮ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๑๐
นางสาวกมลวรรณ โทหอม

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๑๑
นางสาวกานดา หลักบุญ

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๑๒
นางสาวชลดา ศรีภาค์

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๑๓
นางสาวจุฑามณี แผ่นศิลา

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๑๔
นายพศิน ราศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๑๕
นางสาวจิรนันท์ ศรีมันตะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๑๖
นายศิรศักดา สิงห์คำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๑๗
นางสาวชนากานต์ พรหมจารีย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๑๘
นางสาววรัญญา แสงจันทร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๑๙
นางสาวแสงเดือน แนวทวิช

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๒๐
นายธีระวัฒน์ คำบุญ

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๒๑
นายพีรพัฒน์ คุณลุน

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๒๒
นางสาววรรณิดา เสริมศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๒๓
นางสาวสมปอง ชัยยะสิง

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๒๔
นางสาวกรรณิกา แสงเพชร

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๒๕
นางสาวจิณณพัต คำหลาน

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๒๖
นางสาวปญธนพร ถนอมบุญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๒๗
นางสาวสุดาลัด ภูคำลิน

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๒๘
นายณัฐพงษ์ พรหมหา

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๒๙
นายวรวุฒิ เกิดศิริ

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๓๐
นางสาวธัญญารัต บรรเทือง

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๓๑
นางสาวสุกานต์ดา อินทร์แพง

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๓๒
นางสาวเสาวณีย์ คำนวล

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๓๓
นายกฤษณะ แสงแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๓๔
นางสาวจุฑามาศ ทองสุทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๙๓๕
นางสาวรุ่งฤดี โคตุดร

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๓๖
นางสาวชุติกาญจน์ ด้านเนาลา

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๓๗
นายจิรโรจน์ คำพร

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๓๘
นางสาวฟาใส จันทร์หอม

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายธีรดลน์ ศรีษะนอก

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงอารญา ไตรแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงพิทราภรณ์ สุภาพ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายดำรงเกียรติ หินเงิน

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายชานุเดช สวามิชัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงนิศารัตน์ ศรีแก้วกุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายจิณณ์บดี เอิบอิม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายชนาธิป เสริมศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายฌาณชนะ คุ้มบุญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายพิภพภัทร งามอยู่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายรังสิพล นิลแท้

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงกัญญาภัค เวียงจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงกิตติกา พามี

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงคำแก้ว ศิลาเดช

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงจิตราภรณ์ พิลาธร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงญาณิศา ศรีมะเรือง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ศรีสร้อย
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงอรอมล เพียลา

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ พิลาวัน

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงพรรณระพี ทีฆะสุข

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายจักรรินทร์ ไกรวิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายชมะนันท์ หงษาพล

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายนนทชัย เรียงสันเทียะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายพัทธพล คุ้มบุญ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงกรกนก คำบึงกลาง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงจีระนันท์ บุญพร้อม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงจุฑามาศ บัวศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงสิรามล พันธ์จำเริญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงศุภลักษณ์ คุ้มบุญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงสิริญญา สุดเฉลียว

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงปนสุดา พึงภพ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงปราณปรียา เพียลา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงพิชชาพร ทองสุทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงอรพิมล ประสารสืบ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายกิจการ บุญยิง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงกมลชนก ศรีพุฒ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงกชกร แดงท่าขาม

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลไว วัดพลไว  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายปรมินทร์ นางาม

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายภูริวัฒน์ ลานุสัตย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายวงศธร คำผาย

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายวงศธร บุญเล่ห์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายสุระชัย คำภูษา

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงกัลยาณี วงค์งาม

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงธันย์ชนก บุญเล่ห์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงนริศรา พิรัมย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทองนำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงปาณิตา สัตรูพ่าย

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายกิตตินันท์ สมรักษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายชนะชัย อุ่นใจ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายณัชพล ชาติภูธร

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายธนธัช พรมขัน

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายประภาวิชญ์ มณีวงษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายภูวราช ทานุสิทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงกรกนก อินโอ้

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงชนินาถ ซุ่นฮวด

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงนริศรา อุ่นใจ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงประภาศิริ สมชาติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงพิมพ์ทารา นิยม

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงรัชนีพร ไชยอุ๊ด

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงศุภิสรา จำปาบุญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงสกุลดาว สังฆะพันธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงสุดาภัทร แหวนหล่อ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงสุนันทินี ศรีสุข

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงอรหทัย วงค์สุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปน วัดชัยพฤกษ์  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงชนิตา สุธรรม

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดงขวาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายฐิติกร วันใสย

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดงขวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายนพดล นิยม

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดงขวาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายจิรเมท สายสวาท

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงภัทรวรรณ นิมตระกูล

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงนพมาศ สายสวาท

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงสุพรรณี บุญรักาษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ นิมตระกูล

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายกรวิชญ์ แก้ววิเศษ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายยศวริศ นะวะทิตย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายพุฒิพงษ์ วงษ์จันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ วัดตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายกันต์กวี ชนะโม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายกล้าณรงค์ โพธิอุดม

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทัศนะเกษม

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายนรินทร์ธร แก้วศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายอนพัทย์ วงษ์สง่า

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงธีรนันท์ กาศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงนัตตญา บุญนาค

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายเจษฎา โพธิบุตร

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ฑีฆะสุข

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายธเนศพล วิชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายศักดิมงคล

์

วงศ์สง่า
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายกฤษดา พาหา

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน วัดปาดอนธาตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงพรนิภา เฉวียงหงษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายณภัสธร ลานุสัตย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายณัฐภูมิ วงษ์สุข

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายปรวรรตน์ วงษ์จันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายพสุเทพ สมสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายพิเชษฐ์ คำงาม

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายอัษฎายุทธ อาจอาษา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงจณิสตา ขุณรักษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา อัญชลีทิพย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงชนิกานต์ เวียงจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงทิฆัมพร บุญผาง

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงณัฐชยา เฒ่ากระโทก

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงเนตรนภา มณีวงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงบุญลิตา วงษ์งาม

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงยศวดี ถานอาจนา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงรุจิรดา นิยม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงรุ่งรวิน อุ่นดีมะดัน

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงอัญญาณี สัตรูพ่าย

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงกิกซอ

๊

บุญเอนก
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายนราพันธ์ สัตรูพ่าย

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายประพันธ์ วงษ์จันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายผโลทัย วงษ์จันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายภูริพัฒน์ ทบสมัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงจินตนา จันทร์หอม

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงช่อทิพย์ วิรุณพันธ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงพรสุดา บุญยิง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงเฟร์ชชมภู ลานุสัตย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงละอองดาว จันทนิท

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงวนิดา แก้วพิลึก

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงอภิญญา พิมศร

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงสิริกูล จันทร์หอม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายธัทรพงษ์ ราษี

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายสมพล มณีวงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดสงยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายวันครู สมเทพ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสองชัน

้

วัดคูสองชัน

้

 

ยส ๔๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีจันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูสองชัน

้

วัดคูสองชัน

้

 

ยส ๔๕๖๐/๑๐๖๑ เด็กหญิงปริญญารัตน์ จำนงจิต
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูสองชัน

้

วัดคูสองชัน

้

 

ยส ๔๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายศุภสิทธิ

์

พงษ์เดช
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูสองชัน

้

วัดคูสองชัน

้

 

ยส ๔๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายวิชยา ถาพินนา

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสองชัน

้

วัดคูสองชัน

้

 

ยส ๔๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงพัชราภา รัตนจันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงปาริฉัตร สุนา

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายนพพร สิงห์พันธ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายกรกวรรษ ไชยจรา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายนนทนันท์ ศรีวิลัย

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงนฤมล พูนชาติ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายสถาพร สาระการ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายจตุรวิตย์ ปองคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายอนุวัฒน์ ปรือทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม วัดนาดี  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายกษิตินาถ ใจกว้าง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ไชยว่อง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงสิรินทรา จันทร์ทิพย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงมาติกา เพ็ญจันทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายชนะชัย พรสุรินทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายปยะ วะหาโร

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงจันทมณี แก้วใส

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงนนทนันท์ ก้อนคำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงสุพินญา หัวดอน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายอติกร อุลาพนม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายกฤษฎา ถาจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายวัลลภ เบ้าทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มณีวงค์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตุ วัดหนองตุ  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายกิตติธัช ผลบุญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายไกรฤทธิ

์

สารศิริ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีเมือง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายณัฐวัชต์ ชิณโท

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ หาขุนทด

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายสุพจน์ ดำหงห์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายภัคพล สายแวว

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายอดิสร อัษรสาร

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงพิมลวรรณ เกษมคาย

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายอพิสิษฐ์ เพชร์แสง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายณัฐพงษ์ สุคำภา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงเอมี

่

แวน เจียน
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายเพชรไพศาล เกิดศิริ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายภีรวัฒน์ จตุเทน

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายรัชชานนท์ รืนจิตต์

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายคำภู สีสุชัย

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายนิธิวัฒน์ เวียงนนท์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายกฤตเมธ แสงเพชร

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายธีระยุทธ บุญฟง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงสุจิตรา ถานะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงพรผกา วังสินธุ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงจิตรลดา สุคำภา

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงนันทิชา รัตนวัน

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายธนพนธ์ วรรณคำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๒ / ๑๐๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายทรงสิทธิ

์

คำพิมูล
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายพชรพล บุญสมยา

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงดากานดา พวงพันสาย

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงทัศน์วรรณ บุ้งทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายชาญณรงค์ ด่อนสิงหะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายธนชิต บุญเรืองฤทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายธนพล แกว่นกสิกรรม

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายภาสกร ทองขาว

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายสิทธิพงษ์ นิลศรี

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายอัษฎิณ จันดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงชินาธิป แก้วคำ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายปรมัตถ์ ธรรมรักษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ สำราญจิตต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงสุวลักษณ์ ซ่อนบุญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงประภากร กอนกระโทก

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงอธิชา ผาสุกใจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายณัฐพนธ์ เปลียนรัศมี

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงจิตทิวา บุญพงษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง วัดหัวเมือง  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายกล้าณรงค์ แก่นจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายธนากร ผองขำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายทนงค์เกียรติ จันทร์พุฒิ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายเอกราช ทองดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงรวิสรา บุญหลัง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงดวงใจ แก้วมี

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงปราณี สาธิสัตย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายเอกรัตน์ ทวีแหลม

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงวรรณวิภา ศรีมาลา

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายธีรเดช พลเหลือ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัดท่าสมอ  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายเตวิช พิมพ์พันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายนิรุต พิมพ์ต้น

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายวุฒิชัย สีสอนดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงพัชราภา สมนึก

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายกิตติธรา สายกาลย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายเขือนเพชร

่

ทบบุญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายชัชวาล ทองแสง

๒๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๓ / ๑๐๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายชัชพิสิฐ สิงห์เรือง

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ อุทัยชัย

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายทินภัทร ด่านขุนทด

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายอลงกรณ์ คำมะทิศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา สอนอาจ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงชาลิตา บุญสอน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงฐิติกานต์ ถินราช

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงรุจิรา อัคสิงห์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงวัชรินทร์ ผึงผาย

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงสโรธร ปวงชาติ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงปุณิกา กลุ้มศิลป

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงจีรนันท์ แซ่เล้า

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงศิริกุล ทองเขียว

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงมนสิชา สุคันธา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายจิรวัฒน์ บุญอาจ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

์

วัดโพธาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายศิริพงศ์ โศรกศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายณัฐนันท์ บุตรน้อย

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายภีรภัทร ขันธรรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายวรเมท พรมฉายา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงชวิษา ถินสำอาง

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายศุภโชค ทองเย็น

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายศุภษร มีชัย

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายสมโภชน์ สายสี

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายศักดิดากร

์

กาบบัวสี
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายปฎิพัทธ์ เรียบรัตน์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงโสภิตนภา ยุพาพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงพิชยาอร อัครบุตร

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงอัญชิษฐา สาธิสัตย์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงจิรัชญา ขันธรรม

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

สายกองคำ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายจักรพงศ์ บัวเทพ

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงกาญจนา ภารประเสริฐ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงศศิธร หงทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สายกองคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงอนันตญา จันทเกษ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดขาว วัดเหมือดขาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายเกษม นิศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ โคตรสีสาย

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงอำไพพรรณ ยางก้อน

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงอรทัย ศาตสิลป

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงมาลี พันพิพัฒน์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายประนิธาร มันเขียว

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายอัมรินทร์ ชืนบาล

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงลลิตา จวบบุญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๘๘
นายรินทอง นรทีทาน

๑๙/๐๘/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๘๙
นางสาวณิชาภา กลมเกลียง

้

๐๗/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๙๐
นางนริศราพร สมพอง

๐๓/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๙๑
สิบเอกลภัสรดา กัลปดี

๒๘/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๙๒
นางสาววัชรีญาพร ธิมาชัย

๒๑/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดเหล่าใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายไกรลาศ ภูมิรินทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายสุวพัชร ภูมิเมือง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายอัสนีย์ อักโข

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายกนกพล พันธยัก

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายศุภกิตต์ ศาลาแสวง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงลีลดา มลาวัน

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงวินา อินทิรัตน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงปรียาดา สุขเสวย

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายเจริญชัย ทองแท้

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายวันนชัย สมสืบ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงคณิตา ทองแท้

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงปภัสศร จอกแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงณัฐกมล ต้นวังหิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงชนัญชิดา ผ่าโผน

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงมงคล ประการแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงมนต์นภา ม่วงอร่าม

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงวันทนา บรรจุแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายคมสันต์ ทองแท้

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายอนุรักษ์ ทองแท้

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายเจษฎา จอกแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงศศิมาศ โยคสิงห์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงนันธิดา คำเสนา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๕ / ๑๐๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงกัณฑพร พวงศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงอรอุมา ปมา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายพีรพล หาญสัตย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงกชนันท์ ศาลาแสวง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายศุภชัย ภูกระบิล

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจงอาง วัดอุทยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๒๐
นายศักดิสิทธิ

์ ์

สมสืบ
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๒๑
นางสาวจิราภรณ์ ถนอมบุญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๒๒
นางสาวรุ่งอรุณ สร้อยมาศ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๒๓
นายสุรเดช โนรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๒๔
นายนาวิน อุดมพรม

๐๓/๐๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๒๕
นายธนาทรัพย์ คำเวบุญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๒๖
นายนคร วงศ์อนันต์

๐๓/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๒๗
นายพุทธศักดิดา

์

สิงห์แก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๒๘
นายชัยวัฒน์ หมอยา

๐๓/๐๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๒๙
นายนรินธร หัวดอน

๒๘/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๓๐
นายยุทธนา หัวดอน

๒๖/๐๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๓๑
นายเทอดศักดิ

์

เกษมสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๓๒
นายชัยณรงค์ นางาม

๐๔/๐๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๓๓
นางสาวปริยากรณ์ แก้วบุญเรือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๓๔
นางสาววิยะดา ปติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๓๕
นายสุธินันท์ คุ้มบุญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๓๖
นายพงศ์พัฒน์ โพธิสาร

๑๓/๐๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๓๗
นางสาวธนาภรณ์ กลันใสสุก

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๓๘
นางสาวคัทลียา ลาธุลี

๐๖/๐๓/๒๕๓๘
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๓๙
นายณัฐวุฒิ ศิลารักษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๔๐
นายสิทธิพงษ์ ประการแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๔๑
นายอนิรุท บุญสาร

๒๖/๑๐/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๔๒
นายเพรียวพันธ์ ขวัญทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๔๓
นายปฏิภาณ คำปญญา

๑๒/๐๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๔๔
นางสาวอรอนงค์ ชลพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๔๕
นางสาวชลาลัย ชีวะเจริญยิง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๔๖
นางสาวปทมา ชัยนิตย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๔๗
นายณัฐวุฒิ คำผา

๑๔/๐๕/๒๕๔๐
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๔๘
นายทินกร เด่นดวง

๐๙/๐๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๔๙
นายศิวกร บุญชะโด

๒๓/๑๑/๒๕๓๙
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๒๕๐
นายเจษฎา ราษฎรดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๕๑
นายพีรพัฒน์ สีดาคำ

๑๘/๐๑/๒๕๒๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๕๒
นางสาวดวงใจ เจริญทัศน์

๒๙/๐๖/๒๕๑๘
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๕๓
นายทัศพล พลเยียม

่

๒๓/๐๔/๒๕๒๘
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๕๔
นางสาวนราวรรณ ศรีจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๓๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๕๕
นายสุวิช ฝุนเงิน

๐๘/๑๑/๒๕๒๗
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๕๖
นางสาวอรอุมา โมห้างหว้า

๐๘/๐๗/๒๕๓๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๕๗
นายอิสรา พงษ์ศาสตร์

๒๓/๑๑/๒๕๓๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๕๘
นายเกรียงศักดิ

์

พวงพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๐๗

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๕๙
นายปกรณ์ อินศร

๑๐/๐๘/๒๕๐๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วัดฟาหยาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายพศวีร์ สังขะทา

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายพีระพัฒน์ บุญทวี

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงกนกอร นาถาบำรุง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงชนัญพร แขกขาว

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงชลธิชา คำจำนงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงณัฐสุดา พูมปะหมัน

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงนพรัตน์ วิมล

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงบังอร ผิวผ่อง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงรุ่งฤดี แสงฉวี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงศิริกานต์ สมหวัง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงศิวพร ทองเหลา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงวิราพร พละเดช

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงอักษรา ทองเหลา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายธราพงษ์ โล่ห์คำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายประวิทย์ พระนาศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กชายอิสรภาพ เบิกบาน

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงขนิษฐา แผ่นทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงณิชกานต์ สาระชัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงทิวาพร กทิสาด

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงนราภรณ์ เนตรวงค์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงนัทธ์หทัย บุญสุข

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงนันทวัน แสงประจักษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงปาริชาติ กลินจันทร์

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงพรชิตา คำเถือน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงวรัญญา รูปเหลียม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงอรอนงค์ ประวันเนา

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายจีระศักดิ

์

จูมเพชร
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายสนธยา พูนประสิทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายสิทธินันท์ สีนนท์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงขวัญใจ ลุสุข

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายภูวดล จันทมาลา

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายอนุชิต ศรีอุบล

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงจิราพัชร จันทร์ดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงวิชญาดา ห้องแซง

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงลลิสา เจริญตา

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายธัญพิสิทธิ

์

รสจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงกมลรัตน์ ห้องแซง

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงนพรัตน์ สิมมา

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงนภาลัย ขวาปองใต้

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงกรทอง เสียงลำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายเจตน์สฤษฏ์ รสจันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายจิรพัฒน์ ไชยพันธ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงปณฑารีย์ รสจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายจักรราช จารุเนตร

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายนันทวัตร์ สุริยะวงค์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายกณวรรธน์ สุวะศรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายสุเมธ ศรีสุวะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายศุภเกียรติ รสจันทร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงอารยา อุนาวรรณ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงอาทิมา อุนาวรรณ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงยุพาวรรณ เพชรพินิจ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงณัฐฐิชา สาบุตร

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงพรลภัส สนองดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีสุวะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายธนากร สารมาศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายภราดร อุคำ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายดลฤทธิ

์

ศิริเต็ม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายปญญา ชุมศรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงโชติพร วันชัย

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงศศิธร ไชยอักษร

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงสุดสะแนน แสนศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ ดอกจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงสาวิณี สีวะอุลัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ รักสะอาด

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายสิตานันท์ รสจันทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายนัฐพล สังขสูตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายอานนท์ แกมเอียม

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายทศวรรษ จันแจ่ม

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายบัณฑิต เพชรไพร

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายวิชัย ห้องแซง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงสุวรรณรักษ์ วงค์ไชยา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงธนภรณ์ สินธุประวัติ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงแสงดาว โสภาวัฒนพงศ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายปฎิพัทธิ

์

มานะเสน
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

จารุเนตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กชายเจษฏา คำวิลัย

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายเถลิงศักดิ

์

วงค์ไชยา
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายเนตรนรินทร์ สิมมา

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงวลัยพรรณ เนตรวงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงจิราภา เข็มเพชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงณิชกานต์ หนองแคน

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงลัดดาวรรณ์ แสงประจักษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงปานบุหลัน รักสะอาด

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงศิริวรรณ จันดารักษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงทิฆัมพร แสงวงษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายทิวากร สารไชย

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายธณากร สร้อยแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายวิชิตพงษ์ บันทุปา

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายสุภางกรณ์ พยุงวงษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงกมลทิพย์ นาโสก

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงกานดา อ่อนสุระทุม

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงวนิดา ทิพย์สินธ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายจันทร์ศิริ อุทัยแสง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงเพชรรินทร์ แสงแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี วัดศรีมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงชลธิชา เสมผ่าน

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงศุภารัตน์ ชมน้อย

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายรัชภูมิ ไตรยวงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ

์

วัดสวาสดิ

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายอดิสรณ์ กานุวงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กชายศิริพัฒน์ บับพาล

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายกรงศักดิ

์

เพชรสังหาร
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายวิทวัส อินเหง้า

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงกัลญา สมคะเณย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงมนัสชา หันตุลา

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงโสภาพรรณ หันตุลา

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายพิชัยยุทธ นะดาบุตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายภูวไนย โสภารุณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงบุญยานุช กานุวงค์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงสุชานันท์ จำปาแดง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงวนัดดา เพชรสังหาร

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงพรพรหม บุญถูก

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมันปลา วัดโสภณาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายวรายุทธ สำราญ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายธีรภัทร์ ชินนะแสง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายพิษณุ สายจันดา

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายนัธชัย จงใจหาญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายอนุรักษ์ ภูษี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายสิทธิชัย สอนศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงสโรชา คณาชอบ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงจารุวรรณ ฮามวัน

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงชนิดาภา ผิวชัย

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงจิรภา แสงตา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ สุวะรัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงภิมาพร เครือดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงปนัดดา จิตดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงปาลิตา สร้อยแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงต้นข้าว พันหลา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายศตวรรษ ปุริสา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายพักพงษ์ ดีดวงพันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายธาดา ทองโกฏิ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายธัญณวัฒน์ ขุมเหล็ก

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ สุริวงศ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงปทมาพร วงศ์พินิจ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงสุฑิตา ยิงยงสันต์

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงปภาดา ศรีสุวรรณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงบุราณี เศษสม

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงกิตติพร จันทะพันธ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงกุลนัท ปองกัน

๑๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงปฏิภัทร์ พันธุ์ดวง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายทยาวัตร ทองโกฏิ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายกิตติพงษ์ แจ่มจิตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายปฏิภาณ ปรางค์ทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ผลกอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายพาคินทร์ ผิวทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงณัฐณิชา แวงวรรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงสุธิมนต์ จารุสาร

๑๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงปาลตะวัน จันทไทย

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงอภิญญา อนุศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงพรธิภา จารุไชย

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงกรกนก พันธ์ธูป

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงรุ้งทิวา จักษุมาศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงปลายระวีย์ สายธนู

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงศิรินันทร์ สุวรรณลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงปาริชาติ ทองโกฏิ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๑๒ เด็กหญิงอลิสาแสงดาว
สุรังค์กาญจนจัย

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายจิรายุ พรมจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายสุรสิทธิ

์

หลาบคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงเพียงขวัญ สังขสูตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงพัชราวดี คมกล้า

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงมลฤดี ข่าทิพย์พาที

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายปุรินทร์ คำมัน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายกิตติพงษ์ หวานอารมณ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายพุทธิชัย มิงขวัญ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส คูพรรคสกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงชลธิชา แสนอ้วน

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีอินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงรินรดา เมฆชัยภักดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงสุนิสา พ่อวงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายธนพัฒน์ สีมาเมือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหาด วัดบูรพาโนนหาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงแพรวา ทาระขจัด

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงธันทิวา ทศรักษา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงนันทิยา ประทุมทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายวงศกร เอมแย้ม

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายศักดาเทพ แสงขันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงอภัสรา ทาระขจัด

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงพรภวิทย์ เกษร

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงทัศนวรรณ พละสาร

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงภรทิพย์ ดีแสง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงจุฑามาศ คำคูณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายกิตติพงษ์ มีศิริ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายยุคลเดช อุ่นศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายสมพง บัวเทพ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทาระขจัด
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ คราวกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายรัตนเพชร ภูมินา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายวสันต์ ประจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างมิงมิตรภาพที 191

่ ่

วัดสร้างมิง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายเจตริน พุฒลา

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายพิทักษ์ชัย มูลบุตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายธีระศักดิ

์

แก้วทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงขวัญจิรา ทัศสุวรรณ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายวุฒิชัย ศรีมันตะ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายกนต์ธร ทาทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ บทศรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายอาทิตย์ เพ็ชรประไพ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงปริศนา หริวงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วัดหินเหล็กไฟ  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงนิราวัลย์ ในจิตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ วัดเหล่าอาภรณ์  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายดารากร แสงวงศ์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายวีรภัทร ห้องแซง

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทับเนินทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงวรัญญา สุนโทรัมย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปญญาวิชัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงพิมพ์มาดา คำสีดา

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงบุษกร ห้องแซง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายพีระพัฒน์ โคตรสมบัติ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายธีรภัทร เจริญตา

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงนงนภัส เมืองพิล

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงพัชรพร จอมหล้า

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงภัทราพร สินทร

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงนำผึง

้

พลแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายรัฐภูมิ หนองแคน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

วัดประชาศิริธรรมาราม

 

ยส ๔๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงปนัดดา ห้องแซง

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์ เครืองทองใหญ่

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงติยาภรณ์ ช้อนทอง

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงปราณปยา หน่อคำผุย

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงภวรรณา ศรีมุข

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายพิชชากร ทองอินทร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายพงศธร โคตรศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายวรวิช แย้มสรวล

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มุกธวัตร
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายฐิติกร คุณสุทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายชณัญชัย แก้วสุวรรณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายนัทธพล สุภะพินิ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงเมขลา เกตุรักษา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายวิชญ์พล ลอยละยับ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายกษิดิเดช

์

พลแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ยาสาภา

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายณัฐพล สีบุตรสี

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กชายกษมวัต บุญสิงห์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายธีรพัฒน์ คีรีตระกูล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายนิทิศ อุคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงปณิสา หงษ์คำจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงลัดดา ฤทธิไธสง

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายนพกานต์ ขำโตนด

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กชายศักดา พรมบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงณิรบล เนตรโสภา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงทิฆัมพร ทิณรัตน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายกฤติเดช บุญทันเอกธนัช

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงรมณี เกิดผล

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายณรงค์ชัย วุฒิพันธ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายปฏิพล แก้วหาญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายโกศล ผาเวช

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงพรกมล ศรีดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายชิติสรรค์ ผาเวช

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงภัทรภร ห้องแซง

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วหาญ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงสรีญา มะเดือ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงสุมิตา ห้องแซง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายกฤษฎา ผาเวช

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงสุนันทา ดอกสิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายธนวัฒน์ เจริญตา

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบึง วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ จันทร

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญบรรลุ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายภัทชรกร พลดงนอก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายอรรถพล สาระธรรม

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงจุฑาพร พวงเพชร

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงลลิตา ดอกสิงห์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กชายทวีชัย แก้วหาญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายพิชชากร อาจวิชัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายวชิระ ละคร

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

กันหากิจ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายเศกฐพงษ์ ห้องแซง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงศุภกานต์ พัดกลม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงสุดธิทรา แสงวงค์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายวรเมธ เมืองพิล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงปริญญา พุฒจันทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงเพชรลดา เพชรไพร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงวนิชชา ห้องแซง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงอรพินท์ งามขำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงอุทัยเทวี พินิจดำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายธนกฤต ห้องแซง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายศุภกร บุญทวี

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงศรัญญา แสงวงศ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๔ / ๑๐๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงปาริชาติ เมืองพิล

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายจิราวุฒิ ลำพูล

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงอนันตฌา แก้วหาญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงสุพรรษา อุดมดัน

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงศศินา ห้องแซง

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงชมพูนุช กุมารสิทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายนพวิชญ์ ไชยสุริยงค์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายภูริภัทร์ โพธิวัน

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายเขตตะวัน จันบุตะราช

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงชลธิชา ธรรมพันธ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงปวาริศา ผดุงเวียง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายต่อสกุล ห้องแซง

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงศศิธร ห้องแซง

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงเพชรชรา ห้องแซง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงมณฐิกา พลรักษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายภูบดินทร์ กุดโอภาส

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายศุภโชติ สีนำเงิน

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายพิตตินันท์ ห้องแซง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ถินคำเชิด

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๔๙
เด็กชายนรวิชญ์ ธรรมพันธ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงสุชีรา จันทร์สว่าง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายนัดทวา หาริคุณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายกิตติพงศ์ ไชยนนท์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงสุรัสวดี รักษาสัตย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงนันทิชา ละคร

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงนุสรา เจริญตา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายปองภพ ศรีรักษ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายธีรภัตร โสภาพรม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด วัดปาชาด  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายธีรวัฒน์ ไชยชาติ

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายทีปกร ดวงคำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายเทวินทร์ บุญยบุตร

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายสุรเดช ช่วงโชติ

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายณัฐพล ห้องแซง

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงภรทิพย์ กลางกล้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงประภัสสร อินธิบุตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๕ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงจิราพัชร ธรรมฤทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงรริณ พุฒจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงธัญญภรณ์ ใจใส

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายประทีป พุฒจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงอริสรา กุมารสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงพัชริดา สมประสงค์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายชาติดนัย ชาปะวัง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กชายวิสันต์ ดีล้วน

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายกิตติพัทธ์ สุภาจันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายเกรียงไกร มูลไชย

๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ศรีแพง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายพงศธร สิงห์ลอ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายพงศกร นามคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงธนพร งิวลาย

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายฐาปกรณ์ เปรียวหวาน

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายสิทธิโชค ประกอบสุข

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายกิติพันธ์ จันดมกลิน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายเดชฤทธิ

์

เงาทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายพงษ์สันต์ แสงฉวี

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงจิดาวดี คนตรง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงณัทกร เพียงจิต

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงธนภรณ์ นำเงิน

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายธนารัตน์ สุดใจรักษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายประดิษฐ์ เมืองพิล

๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายกิตติ แก้าเอียม

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงหฤทัย คำโพธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงกุลปรียา ธรรมฤทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายอภิวุฒ ดีล้วน

๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายภารดร กาวไธสง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายกิตติพน นันทสิทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงภูริชญา นัยจิตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงพัชรา พุฒจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงสุธิตา แก้วหาญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงอรพิน ไชยชาติ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงสุกัญญา อัศวภูมิ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ ไชยชาติ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงสุจิตตรา บัวทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงกัลยาณี ศรีรักษา

๒๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายอัครพนธ์ วงค์มณี

๒๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงณัฐพร ทองบ้านพุ่ม

๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายธนากร สุดใจรักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายจิรพัฒน์ นวนใจ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายชนกภัทร์ กุมารสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายนครินทร์ ศิลายศ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายวัฒนา ธรรมโม

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายวุฒิชัย ห่อไธสง

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายอภิชาติ หนูอ้น

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงชมพูนุท คนไว

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงญวิภา ชมภูพืน

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงปฐมพร เกตขจร

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงนิสาชล คนไว

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงเหมือนฝน ทองแท่ง

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงรมิตา หอมสมบัติ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงรัตนา สารขันธ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงอภิสรา สมนึก

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงนฤมล นนชาลี

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงอัยรญาพร เนตรสูงเนิน

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ วัดโคกสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงกนกพร อ่อนแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ วัดนาจาน  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายปรัชญา อุไรลำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ วัดนาจาน  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายชนภัทร สมบัติศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายฐิติพงษ์ พันธเดช

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายพงศกร คุณสุทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายอชิตพล ผาเวช

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงกันย์สุดา สุดเพียร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงพุทธรัตน์ ศุภกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงกรกนก แผ่นทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายธีระวัฒน์ แผ่นทอง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายสิริภพ รักษาพงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายอดิเทพ สมชาติ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองวิสุทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๗ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงจันทราภา ผาเวช

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงญาณกร คำโยธา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงวิจิตรา ไชยเชษฐ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงสุนิสา ประทุมวัน

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล วัดนาเซ  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายพีรเดช มูลบุตร

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายคุณากร ชมภูเทพ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายธนเดช ผักกูฎ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงวิชญาภรณ์ พาตา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงกนกวรรณ จิตเสนาะ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงนิภาพร บำรุงคำพันธ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงรักศิริวรรณ พันธะวงศ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงนาตาลี สมประสงค์

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงภัทรธิดา นะธิศรี

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายศุภกฤต อันสีเมือง ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายชินดนัย แดงอาจ

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ รสจันทร์

๓๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงสุภาวดี ป้งตาเณร

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายณรินทร ทองแท่ง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายณัฐพล ผุดผ่อง

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายเดชาวัตร วรพุท

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ บริพันธ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายเรวัต นัยปราโมทย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายวรเพชร หัสถะลา

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายวีระชัย ทองโกษฐ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายอดิเทพ เจริญวงศ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงพวงชมพู พุฒทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงวรรณวิษา อาโยวงษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ อยู่หมัน

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายจตุรงค์ สิทธิหา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงนนท์ธิชา เอกะทัน

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงศุมินทรา คุณสุทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงสุพัฒตรา เอกะทัน

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายสิรภพ บุญลาม

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงศศิวัลย์ สืบจันทา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายภูนิพัฒ สารแหวน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงยุพารัตน์ ศรีทองสุข

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายณัฐพล ช่วงโชติ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายกฤตเมธ สอดศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงจันธิมา แก้วศรีลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๗๔
นางสาวเริงฤทัย เถาว์ที ๘/๒/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายศักดิดายศ

์

ทับแสง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดสามัคคี  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายโอฬาร จันทร์รอด

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ขันติกุล

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กชายปรเมศวร์ สะชะนะชา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายพงศกร ดีดวงพันธ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายศักดิศิริ

์

สีนอก
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กชายธีรภัทร โสพรมมา

๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายธาวิน จำปางาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงสุกัญญา แสงวงษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงฝนทอง บุญจิต

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงชุติมา ชุไชย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงปญฑิตา สายวร

๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงกุลธิดา อ่อนมิง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงปนัดดา สมทรัพย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงดารินทร์ สีหามาตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ มีมานะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงฐิตาภา เตยหอม

๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงจิดาภา กาฬเนตร

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายจิรายุ โมระดา

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายนพกร ศรัทธาพันธ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายนครินทร์ หวังผล

๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายสุวัฒน์ โจมคำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายรัฐภูมิ สร้อยแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายบุญฤทธิ

์

สมทรัพย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายศิริชัย สุดาพรม

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงพนิดา จาริพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงพรฟา แสงสุกวาว

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงกนกพร ทากุ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงจารุวรรณ ช่วยมิตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงปญญาพร ภูถมเมฆ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๔๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายชนาธิป แสงวงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายชลันธร ไพรสาลี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายรัฐภูมิ โจมคำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายกวีพัชร์ นิยันตัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายชัชนันท์ เชือทอง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงสุพิชชา สมฤทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงจันจิรา นะสุพันธ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงทับทิม ผิวเหลือง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงสรัลพร บุญเนตร

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายสุรชัย มีนิสสัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๑๕ เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์
จิตตะการ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงทวีติยา ชัยดำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายธนชิต คำศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงปาณรวี เชือทอง

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงพิมสาย ไชยะบุตร

๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงอุทัยวดี ไชยลี

๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงเปรธิกา มุลิจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ คำไข

๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายศรศิลปชัย โจมคำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายวุฒิชัย ลือหาร

๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายพีระพงษ์ อุตสาหะพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงวิกฤษดา เชิดชู

๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงเจนจิรา อุทธพันธ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กชายคลังสิน แก้วหาญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงวันวิษา ไวยะพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงศุภาวรรณ ดีดวงพันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงปภาดา แสงชาติ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงอภิญญา ผ่านเมือง

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงศศิมา เมืองแพน

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายธีรภัทร พรหมทิพย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญเนตร

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงสุชานันท์ สมทรัพย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงณัฐธิดา เชือทอง

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงปาริชาด สุดาพรม

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงพนัชดา ไชยลี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ บุญเนตร

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงวิญาดา สาโรจน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงทักษิณา หมายมัน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายศุภสัณห์ วิลัยกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา ผิวชัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงจันทิมา บุญเนตร

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงชนิดาภา มหิสยา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงปฐมพร อุทพันธ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงเมธาพร โจมคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงวราลักษณ์ ผิวทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงสิริกัญญา ดีดวงพันธ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงอัจฉารารัตน์ สาขะสิงห์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงอุไรวรรณ ผิวเหลือง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงจงรัก อุณาวงค์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดเขมิยาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงนิติพร พรมโสภา

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงพรรณพัชร ทับแสง

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงสุชาดา อามาตรแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงสุมัทตา วรพุฒ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายคมสัน ทองสมุทร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายเจษฎา สุทธปญญา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมสูตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายดนุสรณ์ ทับแสง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายธนวัฒน์ กุมารสิทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายวัชรพงษ์ พิมพ์โพธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กชายวิทยา กาลจักร

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายอนุวัช คำใส

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายอานนท์ โพธิสุวรรณ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายอานนท์ หงษ์คำ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ พันธ์เพียร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ดวงเคน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงธิดาพร มลศิลป

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงนำฝน กุมารสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงปลายฟา เชียลีพรหม

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงพรประภา บรรเทิง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงพิมลแข ทับแสง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงภัชรี คุณาเลา

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงสุภวรรณ บุญเรือง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงสุรัจวดี เมืองหงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงสุวนันท์ พุฒจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงอรอนงค์ คำใส

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงอัจฉรา สร้อยมาศ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กชายเดชาวัต มีสกุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงปทมพร แก้วประเสริฐ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายจักริน เพียรมัน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายจารุปกรณ์ ยัญญะจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายไตรวิทย์ ดอกบัว

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายประกาศิต วิรุณพันธ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายปญญา ภูมุงคุณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายพาคินทร์ พิมพ์ภาค

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายพีรนันท์ อุ่นคำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายพีระพัฒน์ ดวงภาค

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายยศพร แหวนหล่อ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายวุฒินันท์ บรรลือทรัพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายศักดิพัฒน์ กำลังดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กชายหัสนัยน์ อุทสาร

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายอนันตชัย ไชยสัจ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายอรรถพล อินทะจักร

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงณัฐภัทร ด่านจับกุม

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงธิดา ไชยสัจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงนภาลัย ดวงเคน

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงนัฐภรณ์ กุมารสิทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงนิลาวัลย์ ดีล้วน

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงประภาพร แสงสว่าง

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงเพชรา ยุทธรรม

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มะลิดาษ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงอติกานต์ มณีกัณฑ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงอภิญญา ดอกบัว

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงอัจฉรา แสงฉวี

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงอาภัสรา ชืนบาล

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงอินทิรา ทับแสง

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงอินทิรา บุตรการ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายภูวไนย ดอกบัว

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงวิริยาภรณ์ สุจริต

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๑๔
นางสาวกนกวรรณ วรสาร

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๑๕
นางสาวกัณฐิกา ทับแสง

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๑๖
นางสาวเคลือวัลย์ เทพช่วย

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๑๗
นายสราวุต สามารถ

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๑๘
นางสาวชนิตา ดาหอม

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๑๙
นางสาวดารารัตน์ แสงฉวี

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๒๐
นางสาวพัชราภา คำหา

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ วัดศรีแก้ว  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กชายจีรวัฒน์ บุญนันท์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กชายกิตติกร กมลพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงกนกรัตน์ ราชวงค์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ไชยบัวรินทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ เสนสอน

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงโม อุราญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เจริญพันธุ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แสนศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

ดีดวงพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงธารารัตน์ ผิวทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงผกามาศ สารจันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงพิญาดา วิรุณระพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงภัทรา ฉายาภักดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงอัฐนิสา บุตรนาพา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กชายกฤษเพชร เสนสอน

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายอภิชาติ ผิวทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กชายอาทิตย์ ศรีภูธร

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงกฤติยาณี เย็นใส

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงณัฐนรี สิงห์สุขุม

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงศิริกาญ กุลสุรักษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายกมลภพ ไชยบัวรินทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายไกรลาศ ดอกจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายปรเมษฐ์ ไชยวรรณ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายปริวัฒน์ วงค์สะอาด

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กชายศุภกิจ ธรรมปต

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงดาริณี ศรีสว่าง

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายกิตติพร นันทศร

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กชายไกรวิชญ์ วันลา

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กชายณัฐพล สร้อยคำเหลา

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายกรบดินทร์ ชินนะแสง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายอนุชิต ทองหลอด

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงมะลิวัลย์ งามแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๕๓
นายพลวัฒน์ ผิวทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๕๔
นางสาวสุนิษา ชำนาญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๕๕
นางสาวแสงบุหลัน แสนสุข

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๕๖
นางสาวนุรณี พิมพ์โพธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๕๗
นางสาววริศรา ทุมมา

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๕๘
นางสาววิสุดา ปุยคำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๕๙
นางสาวสุกัญญา วิชานนท์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๖๐
นางสาวสุพัชรพร วงสมัคร

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๖๑
นายจุลภพ ประสานทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๖๒
นางสาวกนกอร ปตไตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๖๓
นางสาวสุกัญญา วงส์พันธ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๖๔
นางสาวสุกัญญา ปุยคำ

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๖๕
นางสาวธิดารัตน์ แสนสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๖๖
นางสาวพรชิตา ผิวทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๖๗
นางสาวรัชนีกร คนไว

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๖๘ นางสาววิภัสตราภรณ์
อุปพันธ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๖๙
นางสาวศิริอริษา พลหินกอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๗๐
นางสาวศุภดา เสียงเย็น

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๗๑
นางสาวสุปรียา เวชกามา

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๗๒
นางสาวอาริญา รักษาสัตย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๗๓
นายฐิติวัฒน์ บุญช่วยชู

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๗๔
นางสาวกมลรัตน์ ศักขิณาดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๗๕
นายพายุ ตาเทพ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๗๖
นางสาวกุลธิวา สร้อยคำหลา

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๗๗
นางสาวพรภิมล ปาวะพรม

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๗๘
นางสาวรัตนา กิงมาลา

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๗๙
นายพงศกร อุณวงศ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๔ / ๑๐๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๘๘๐
นางสาวละอองดาว เหลากลม

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๘๑
นางสาวเสาวลักษณ์ สีลาวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๘๒
นายชาญณรงค์ นิติสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๘๓
นายณัฐวุฒิ นิโยนรัมย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๘๔
นายพงศ์พิสุทธิ

์

สังคะนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๘๕
นายอนล เสน่หา

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๘๖
นายอรรถวัต พรหมคุณ

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๘๗
นางสาวกัลจนา รักสวย

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๘๘
นางสาวกุลดา ศรีสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๘๙
นางสาวณภัทร มุลานนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๙๐
นางสาวณัฐพร คุณคำเท็ญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๙๑
นางสาวสิริรัตน์ ศรีสามารถ

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๙๒
นางสาวสุชาดา ศรีหาวงศ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๙๓
นายกิตติกร รัตนวงค์

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๙๔
นายวงศธร ขุนอินทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๙๕
นางสาวจิตรสินี อุทพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๙๖
นางสาวชฎาพร บุญนูน

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๙๗
นางสาวชนุตา สมนึก

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๙๘
นายกฤตยชญ์ ช่างปลูก

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๘๙๙
นายเรวัฒน์ บุตรหนองแสง

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๐๐
นายวัฒนะ ทาตะไชย

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๐๑
นางสาวปทมวรรณ ไตรงาม

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๐๒
นางสาวพิมพ์สุภา บุญรัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๐๓ นางสาววาธิญาลักษณ์
สายจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๐๔
นางสาวสุธิดา ราศรีจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๐๕
นายธีรภัทร รักษาสัตย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๐๖
นางสาวนนทกร สีชมภู

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๐๗
นายธราธร สินจะโปะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๐๘
นายธราวุธ ดีชุม

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายนพกร หงษ์ทอง

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๑๐ เด็กหญิงภัทรธิดานันท์
ศรีมาตร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงจสนิตา วาฤทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงเพียงสุข อ่อนสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๑๓ เด็กชายประพรรณพงษ์
ดอกแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายณัฐชพน เพ็ชร์นอก

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา วัดพิทักษ์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๙๑๕
นายศุภชัย โทบุตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๑๖
นายพิตรพิบูล พุฒจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๑๗
นายประทีป หมันตะบอน

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๑๘
นายบูรพา วีระชวนะศักดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๑๙
นายปยะวัฒน์ ภาวะนิตย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๒๐
นายพรชัย ตุดถีนนท์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๒๑
นายสรรพวัต เรืองรังสรรค์

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๒๒
นางสาวนิศาชล วรสาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๒๓
นางสาวศศิวิมล แก้วสุวรรณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๒๔
นางสาวณิพาพร พลเทพ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๒๕
นางสาวฐิตินัน สาลีเครือ

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๒๖
นางสาววาสนา อุทัยวัฒน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๒๗
นางสาวอาริสา ประสานทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๒๘
นายจรัญ ผิวโพธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๒๙
นางสาวกมลชนก จักษุมาตร

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๓๐
นางสาวมัทนา มีสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๓๑
นางสาวธิดา บุทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๓๒
นางสาวมนพัทธ์ รัตนภู

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๓๓
นางสาวสิริวิมล โสภะบุญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๓๔
นางสาวสมปราถนา พุทธิชนย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วัดปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงกมลวรรณ มูลสาร

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายวรวุฒิ ดังตราชู

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายวีระพงศ์ แสวงผล

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงสายสุดา ชืนตา

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายณฐพงศ์ สาระบาล

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายทักษ์ดนัย มูลสาร

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไกรสร วัดกุดไกรสร  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายชฎิล อินทนาม

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายพีระวิชญ์ บุบผา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายภคพล ประเสริฐ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงสุชานันท์ แก้วใส

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงปยนุช บุญศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงเรือนขวัญ คำสุขุม

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายปณณวัฒน์ แก้วทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายอภิชาติ บุปผาชาติ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงนวลระออ วงศ์จันทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๖ / ๑๐๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงพัชราพร ชมภูดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายมีนฌานนท์ จันทร์สอน

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายมงคล เถือนหมืนไวย์

่ ่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายวิชากร อุปชัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงกนกพร แก้วใส

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงดนุลดา สามารถ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงทิชากร ธรรมชัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ มลิวัลย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงถรัชนันท์ ดาวเรือง

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงประภากร แก้วกัญญา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงพัชราภา แสงใสแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงวลัยรัตน์ มะราชะวี

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ ละครไชย

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองคำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงสุภาพร เจริญตา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงกนิษฐนาฎ บุญทวี

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงทิพยาพร อุ่นเทียว

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ เขียวศร

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงปุรณมี วงษ์เขียน

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงภัทราวดี สมศิริ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายศิรินธร สายศร

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายศุภากร แก่แสง

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายเศรษฐวัฒน์ ค้าข้าว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงณัฐธิดา กาลจักร

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงทิพยรัตน์ ครุผาด

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงบุตรสดี สุวรรณเพชร

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงปุณณิศา จันทร์โทวงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายคำภีร์ ตาทิพย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายจักริน วงษ์ปดตา

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายไชยเชษฐ์ ศิริโท

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายภคนันท์ ไพรจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายวิชชากร รังสรรค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายสิทธิโชค หลุบเลา

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ตรรกดุษฎี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายอธิป เชียงแขก

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงนาตาลี บุญยอ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กชายทนะชาติ ศรีดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายนันทวัฒน์ กาลจักร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กชายพีระ พาดำเนิน

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายอนุพงศ์ มูลสาร

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ไชยแสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงจุฑามาศ นารินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๙๒ เด็กหญิงชัฎศนันภรณ์
ศิลาโคตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงพิยดา สรภูมิ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงศศิธร ภูมิเพ็ง

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงชยานันท์ บุญเติม

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายธนภัสร์ วงค์หาแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายศุภชัย นำใจดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงมาริสา วงษ์สาศรีแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงสิริกัญญา อินทนาม

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ มูลสาร

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงวรัญญา ช่วยพิทักษ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงวิพาวรรณ ไศลบาท

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคศิริ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร นาคศิริ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายวศินากร เบ็ญฮยีร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายอธิวัฒน์ กองศรีมา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงณัฐชิชา ไชยชิต

๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงอัญดุสพร บุญปก

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายจิตติพงษ์ พรมโส

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายทินภัทร จินดาน้อย

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายสุทัศน์ จันทา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงจิตตินันท์ ศรีวะสุทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงสุนันทา คุณเพียร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายกิตติพงษ์ แสนประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายภูตะวัน วันสา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายนรินทร์ ศรีมันตะ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญล้น

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองคร วัดกุดชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายกิตติกวิน บุบผา

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายอภิรัก สามารถ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๘ / ๑๐๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ยุทธรรม
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายพัชรพล กองทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงนวพร จันทร์ดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๒๓ เด็กหญิงอัญธิญาภรณ์
สามัญฑิตย์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายกฤษฎา มาพร้อม

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงสิริญาดา ข่าสะโปน

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง วัดดอนหวาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายนราวิชญ์ มีไชย

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงจริญญา อุ่นตา

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงชนิตา คำแสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงสุธิตา ไชยสิทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายจิตติพัฒน์ อินทนาม

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ศรีละโคตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายสรศักดิ

์

วงษ์ศรีแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายจีรพิภัทร ศรีละโคตร

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายศุภสิน ศักดิศรี

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงสุนิสา สีพล

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายอัมรินทร์ ทิพย์มณี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายอุทัย อินทนนท์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายวีระพงษ์ ละครลำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงนิภาพร คำกอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงนริศรา ไชยรักษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงสกุลตรา งามหอม

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายจิรโชติ ลครไชย

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงไมรินธรณ์

เรืองศิลปประเสริฐ ๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายตะวัน มีชัย

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายกชวัฎ อักษร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายปยวุฒิ บุญศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายอภิรักษ์ มีไชย

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงรุจิรา พยุงวงษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายจิรวัฒน์ สามารถ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดหนองหมี  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายจิรเมธ แปยอ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายเฉลิมชนม์ ศรีวะสุทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายธีรภัทร ศรีวสุทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายปฐวี ทองดีนอก

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายพิชิตพล มาตขาว

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๕๙ / ๑๐๔
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ยส ๔๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายศิริมงคล ทาณะระ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงเจนจิรา ผุดผ่อง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ซอกลม

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงพัธรศรี ศรีมันตะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงภคพร ทบวัน

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงลำพูน เผ่าเพ็ง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงลักษิกา พุทธบุตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงวารุณี ใจมะโน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงวิภาวดี อรกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงศุภากร สว่างศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงหทัยทิพย์ สายสีแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงอริสา พันธ์โกศล

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงอุมากรณ์ แพงอ่อน

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ อ่วมนับถือ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายเจษฎากร ยะไว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงมณิภา เผ่ากัณหา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงปุณยวีย์ กองทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ อกอุ่น

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงธัญภัทร พรมภาค

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๗๔
นางสาวไพรินทร์ วงค์วรรณา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงพิสมัย สายรัตน์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล วัดคำกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายภัทรชนน ธนาคุณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายกฤต สะอาดเอียม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงวาสนา หมืนวิเศษ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงกชกร มุติมาลย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายธนากร ศักดิศรี

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายพงศ์พล การะจักร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายธรรมนูญ กล้าหาญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายนาธาน จันทะเสน

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงสุพรรษา คงวัน

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงสุจิตตรา จันทร์ไทย

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายพีรณัฐ พลเสนา

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายนฤเบศวณ์ สัตตะนันต์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายรุ่งโรจน์ ภารุสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายรัชชานนท์ อกอุ่น

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๐ / ๑๐๔
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ยส ๔๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายณัฐพัชร์ ชูพินิจ

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายประไพร อรรค์บุตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายประพันธ์ อรรค์บุตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เสาเวียง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงณัฐมล สุดมูล

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงศศิพิมพ์ สว่างวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงญาณี ภารุสุข

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ทับแสง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายจักรพงษ์ วรหสังค์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายยศวรรณ คำนนท์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายธรรณธรณ์ พยุงวงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายภานุกร คำศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงขวัญจิรา คำศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แพงอ่อน

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายภูริพัฒน์ ละเกษ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงกมลวรรณ เด่นดวง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดหนองเรือ  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายปรินทร มะลิซ้อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงอุมากร บุญศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายชุติวัต พันธ์เพชร

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายธีระพัฒน์ พรมชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงอนันตญา ศรีภาชา

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงปรีญารัตน์ สว่างวงษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ หมอช้าง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายชัยวัฒน์ บุญศรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายชินภัทร ผงจันทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนาม วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายธนกฤต ไชยดำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายณัฐภัทร เจียงคง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงศุภิสรา บุญไพโรจน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงศณิษา มูลมณี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงวิชาดา สารัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงนุชธิดา ชนะวงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงปวันดา แสงโคตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงพรณภัทร โกมลศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงปาลิตา ศิลากุล

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงสุภัสสร โฮมแพน

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๑ / ๑๐๔
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ยส ๔๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงสุดาพร ทานะเวช

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงดวงกมล ทนนาดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงรัตชฎาพร เวฬุวนารักษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงปทมาวดี พิกุลแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงชลดา ทูชิวฮะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายรัชชานนท์ วงษ์ปตตา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายบูรพา ชุมนุม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายอธิชา กัณหาจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ลาพันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สีดามาตย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงธมลวรรณ นวนรักษา

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงปณิดา แก้วพิทักษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงชยุดา คำสิงคะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงกันยรัตน์ ศรีละโคตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงกาญจนา ทิพย์วันนา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงปาลิตา กุลศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงปวัลลักษณ์ ชนะวงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงรัตนาวดี มณีกัณญ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงรัญชิดา จันทร์ดวง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงชลลดา ระตทะนี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงกัลยดา นินดาสี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงกุลนัฐ มัสชิโม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงพัชราภา ครองยุติ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนประทาย วัดโนนประทาย  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายนนณพัฒน์ วิลัยรัก

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงนัฐติกานต์ เหนือคูเมือง

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงชนิสรา สมภักดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายสิทธินนท์ บุญศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายนันทวัฒน์ พุทธา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงอริสา อาทร

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนดินแดง วัดโพนดินแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายสุริยศ คำแสน

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายผดุงเดช ภูติวัตร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายภาณุ พูลเกษม

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงมนรดา เนาวะพันธ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงรัตนาวลี กองทอง

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๒ / ๑๐๔
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ยส ๔๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงโสภิดา ศรีสุโพธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงวิรดา ทาดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงธีริศรา จันทร์สว่าง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายอภิชาต บุญทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายพุฒิเดช วิจิขากี

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายศศิวัฒน์ สอนภักดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายธีรเมธ ธุระชัย

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายสิทธินนท์ ลำคำจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๖๘
เด็กชายพงศ์พิเชษฐ แก้วโมรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ แพงสุภา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายปญญา ภักดีโต

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายระพีภัทร มูลสำรวจ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายจิตตินันท์ จันทร์สว่าง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงจารวี มุละสิวะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงนัดติการณ์ ศรีชนะ

๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงศิริภา ศิริชมพู

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงสุภาพร อกอุ่น

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงเอราวัณ พันธืเพชร

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายกฤษฏาพร อุปพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม วัดหนองแหน  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายธีรพงศ์ แก้วสงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงขวัญจิรา อกแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงชุติกานต์ ชีพรม

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงชมพูนุท สว่างวงษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงชนินาถ ชุมพลกรัง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงภรรณธิดา สายรัตน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายชยานนท์ อวยชัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงจีรวรรณ มะตนเด

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายวิศวะ ทองไชย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายไชยา กล้าหาญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามเกียงเก่า

้

วัดเกียงเก่า

้

 

ยส ๔๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายเจษฏา เมยมงคล

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเลา วัดคำเลา  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงศิรประภา พยุงวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดโคกศรี  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายจิตรทวี บุญศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายจักรภัทร บุญศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายชยานันต์ กล้าหาญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายณัฐพงศ์ พลเยียม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กชายทัชกร กอยนต์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๙๖
เด็กชายธวัชชัย กาลจักร

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายพันธ์นดา พันธ์ศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายภานุวัฒน์ มีชัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายมงคลชัย เขตไธสง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายรัฐกร ทองดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายศุภากร ศรีสุข

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงนำฝน หลงสวนจิก

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงปาริตา แสงพล

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงพัชรี สารีพรม

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงวรรณิดา แจ้งสว่าง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงอัจฉริยา หลานเศษฐา

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงอัฐสดาพร พันเพ็ชร

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายนภัสกร เพ็งผลา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายศิขรินทร์ กลินกล่อม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงจิรา พันธุชา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงสุนิสา พันเพ็ชร

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงประกายแก้ว

พันธ์เพชร
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดนาทม  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายดัสกร แสงสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายปรีชา ศรีกุดเรือ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงศุภาวรรณ ศรีจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงอารียา ทำนุ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงอรนุช สระแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงณัฐรัตน์ มาลีบำรุง

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายพฤณต ขุนศิริ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายณัฐภูมิ แพงดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงชยามร หงษ์ราช

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงสุรีพร ทองขันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงเพชรมณี อุปพันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงนพวรรณ อุดมรักษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงสุริยันต์ ไชยคุณ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายอัมรินทร์ คำสาร

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายสุทธิพงค์ ทองน้อย

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายอภิวัฒน์ สายมาลย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๔ / ๑๐๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายกฤษณพงษ์ โสมนาวัตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายณัฐภูมิ วงค์แก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายปรเมษฐ์ คุณุ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กชายศุภชัย สุขสงสาร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ วุฒิวงษ์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงวรินธร ตาน้อย

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงนิภาภรณ์ เวฬุวนารักษ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงวรพิชชา ปรองดอง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงวรัญญา อาบทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงอรพิม ตุดถินนท์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายวิริทธิพล

์

ไชยวิเศษ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงธมนวรรณ สุโพธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงกุลธิดา ทำเลดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ตรีมาตร

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงสาวิตรี ศรีมันตะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงวิภาวดี กุลทะโสม

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงนลินนิภา ศรีวะสุทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงบุษกร สุภผา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงอุทุมพร ศรีวะสุทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายพีรภัทร ไผ่โสภา

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายภานุเดช บุญบรรลุ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายพีรพัฒน์ พรมษร

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายญกานนท์ มูละศรีวะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายภัทรพล สังข์วาลย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายศิวกร ไกรยรัตน์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงปภากรณ์ นาซาน

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายกิตติภพ สังข์ทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกุดแดง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายศุภเกียรติ เหนือทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายกิตติพงษ์ ทองน้อย

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายนวัตกรณ์ หงษ์สา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายปุณนศักดิ

์

พรเจริญโรจน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายธนพล เวฬุวนารักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงพิชญา แสวงดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงขนิษฐา สุประเสริฐ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงพรทิพย์ หอมหวล

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  
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ยส ๔๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงพัชรี กะราม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายพัชรพล วรรณลุขี

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายธนัชชา ไชยรักษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงนภาภัทร ราชาทร

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงนวนันท์ มาตขาว

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงอนัญญา ศรีมันตะ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายจิระเดช แสนกล้า

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายพัทร์นรินทร์ มาสขาว

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๗๓
เด็กชายจักรภัทร จันทร์ใด

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโส่ วัดนาโส่  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายศุภณัฐ ศรีมันตะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา วัดนาโส่  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายศุภกร ใจปง

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา วัดนาโส่  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายปณณธร หีบทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายกิตติพัฒน์ แก้วทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ ทองใบ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายณัฐพล กลมเกลียว

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เตาแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายทวีวิทย์ กุแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายธนวัฒน์ ทองใบ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์สว่าง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายธนากร พิมพาพรม

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายธีรภัทร พันเพชร

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายนรวิชญ์ อุทัยศรี

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายนิธิ เครือชารี

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายพีระพัท ทองน้อย

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายศุทธวีร์ ทองวรรณ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายสิรวิชญ์ มาตขาว

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายสิริชัย แสงรุ่ง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายสิรภพ ดาทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงกัญญานัฐ วามะลุน

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงชญานิศ ดวงศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงฐิยากร สีนวน

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงณัฐชยา ใจศิริ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงทรายแก้ว แก้วแสนเมือง

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงทิฐินันท์ กันธิยา

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงปลายฟา ศรีมันตะ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  
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ยส ๔๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงรัตนากร ศรีวะอุไร

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงรำไพ บุญทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ จิบจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงอัจฉรียา กาหลิบ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงอารยา พรมเกตุ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายครีมหันต์ ทองใบ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายกิตติพันธุ์ พลไชย

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายพรพุทธ บุญเติม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายเมธา แสงปญหา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายกิตติพงศ์ พลไชย

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายเทพพิทักษ์ โคตรชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายสงกรานต์ พันธ์เลิศ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายศุภวัฒน์ สุริยัน

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงพรรัมภา อยู่เย็น

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายนิติพล ไชยนา

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายกิตติพงษ์ บุญเติม

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายธนภูมิ พลชัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายธีรภัทร์ เชือบัญฑิตย์

้

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กชายสราวุธ คันโททอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายธีรโชติ รุ่งเรือง

๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายทัตพงศ์ วามะลุน

๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายคทาภัทร์ ตีตรา

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปะจะนัง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงภาวิณี สุขหนุน

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงอภิชญา วิเชียรชู

๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงสุพัฒตา ทองใบ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงสาธิกา กองสีมา

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงปวริศา มาสขาว

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงสุภาวดี ไตรยขันธ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายปรวีร์ บุญทศ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กชายกัปตัน ผลให้

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายระพีพัฒน์ นามราช

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายวรรณมงคล โคตรไกรศร

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ยส ๔๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายสุทัศน์ พันธ์เลิศ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหีย

่

วัดหนองเหีย

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายอมรรัตน์ ทังทอง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายวราวุฒิ วงษ์ละคร

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

ชืนบาล

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายกฤษณะ ศรีวะสุทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ มุละศิวะ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงกิตติพร วรรณโอ๋

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงประภาดา ชืนตา

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายธีรภัทร บุญทรัพย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดคำก้าว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ มีไชย

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงนิตยา ชืนตา

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายปวรรัตน์ แก้วกัญญา

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงประวีณา นาถาบำรุง

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงชลิดา จันทรา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายจิรายุ ณุวงศ์ศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงกชกร ไชยรักษ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายยุทธทวี พวงมณี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กชายชนาธิป บังศรี

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดสว่างอารมณ์  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชืนตา

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดสว่างอารมณ์  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงศิริภาพร ทองสถิตย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดสว่างอารมณ์  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงจันจิรา ทองบ่อ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดสว่างอารมณ์  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายวีระพงษ์ ฤกษ์มา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดสว่างอารมณ์  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงอภิชญา ชืนตา

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดสว่างอารมณ์  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายนนทวัฒน์ แสงศรีจันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดสว่างอารมณ์  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายจีระศักดิ

์

มูลสาร
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน วัดสว่างอารมณ์  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายพัชรพล จันทร์ใด

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว วัดโสกนำขาว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงจินตกัญญา อินทนาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว วัดโสกนำขาว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายอติพร ชืนตา

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว วัดโสกนำขาว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายธนาวุฒิ สีละโคตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว วัดโสกนำขาว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายธนากร สีละโคตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว วัดโสกนำขาว  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายณัฐชนน เนาวบุตร

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงอาริยะ โฆษิทพิพัทธ์กุล

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงยลธิดา บุญลำ

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายซัรฮาน หมาดหมีน

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายอภิลักษณ์ แสงสุวรรณ์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายพีรพัฒน์ กาลจักร

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายวงศธร งามแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงอุมา ฤกษ์มา

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงยุพิณ ฤกษ์มา

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงจิดาภา ชืนตา

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายวรพรต ช่วยนา

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายภาสพงศ์ ศรีมันตะ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายตรีชนะ พันธ์เพ็ชร

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายสรวิชญ์ ขันติจิตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายสุพจน์ สว่างวงษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายศุภกรณ์ ฮาดบุตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงณัชชา เชือดวงผูย

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงพิมพิศา หอมหวล

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ กาลจักร

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายศิวัช แก้วคำจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงปรียาภัทร ราชโส

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สว่างศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายพิเชษฐ์ อกอุ่น

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงอริสรา ทะนะเวช

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงศิริกุล ศรีมันตะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา วัดห้วยแก้ง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายวายุนนท์ สาทิพย์จันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายเวธน์วศิน หันตุลา

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงบัณฑิตา สาทิพย์จันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายพงศธร ยศพันธุ์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงศศิธร สารทอง

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงวิลาสินี กองศรีมา

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา สิมพะวงค์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม วัดท่าลาด  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายนิติภูมิ เขียวคราม

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงจุรีรัตน์ จันเหลือง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กชายพรสินธุ์ หอมหวล

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตอง วัดปาตอง  

ยส ๔๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงปภาวี ชาวนา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงปรัชพร เสนานนท์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม

 

ยส ๔๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สะเทินลำ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทรโพธิศรี

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายเอกราช สิงหา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายรัฐภูมิ พูดดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงสุนิสา มิงขวัญ

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๖๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายจักรพรรดิ

์

จันเหลือง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายชินวัตร โนนลือชา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายณัฐพร พลอยงาม

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายธวัชชัย ราชอาษา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายพีรพงษ์ ใช้คำแช่ม

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายไพรัตน์ ทุ่มโมง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงจีรนันท์ จันใด

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงวิภาวดี พงษ์ธนู

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายจิรายุ สู้สงคราม

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายณัฐพล ประชุมชัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายพันธกานต์ ไชยเสนา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กชายพุฒิพงษ์ ไชยงาม

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายศิริโชค วันเทียง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายสุริยันต์ สู้สงคราม

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายอรรคพล เสาะแสวง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายอรัญธรรม ประจงจิตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายอิทธิวัฒน์ แก้วคำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงกนกพร จันใด

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงประไพทิพย์ พงศ์สุวรรณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงภัทรนันท์ ประจงจิตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายนำชัย แทนไธสง

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายธีระเดช เข็มเพชร

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วัดกระจายนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายวัชรินทร์ แสวงแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดเชียงเครือ  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ แสงส่อง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดเชียงเครือ  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ มีแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดเชียงเครือ  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงสุนิสา ศิลา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดเชียงเครือ  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงสาวิตรี สุเทวี

๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วัดเชียงเครือ  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ จำปาชัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายธนกฤต สาขาโพ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กชายปฏิภาณ คำลือ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ธงไชย

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงกมลชนก นารีรัตน์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงกุลนิดา คำลือ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงเจนจิรา กลางถิน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงชญาภรณ์ อ่อนวรรณา

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงดวงกมล บุญปก

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงตีรณา ราชอาษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงธันยา พันธุ์มูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงปวีณา สีบุญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงพิมพิกา ประสานงาม

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงสิรีณิพัชร สาลี

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงญาดาวดี วันเทียง

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงอรปรียา มีเดช

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายธนพนธ์ ต้นจัน

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายวรวัฒน์ วรศิลป

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายวีรัตน์ ธงไชย

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายอัษฎายุธ คำลือ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายธนภูมิ สีบุญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายธนวัฒ สีบุญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายปภังกร พูดดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายปฐมพร แซ่โง้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายภานุพงษ์ เพชรไพร

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ลครลำ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงขวัญธิดา ตรีวิเศษ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงปรียานุช อาษาจิตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงปนนารี อาษาจิตร

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงปยกรณ์ วอทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงสุพรรณี ราชอาษา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายปติชล ธงไชย

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงกมลชนก ทองงาม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงสุกัญญา สิงโต

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงกชกร ถีถ้วน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองหนุน

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ วันเทียง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายวรัญู เสาะแสวง

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตาไห วัดเตาไห  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จักรสาน

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ยส ๔๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กชายธนกร รุ่งเรือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ยส ๔๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กชายสิทธิพร พรมหงษ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ยส ๔๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงสงกรานต์ โกมลหิรัญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ยส ๔๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงเมจิ สามเกษร

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๑ / ๑๐๔
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ยส ๔๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงยลรดี เขียวสุดตา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ยส ๔๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงศุภิสรา ชิงชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
วัดโนนรังพัฒนาราม

 

ยส ๔๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงชลลดา หอมหวล

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงชลธิชา คำแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงขวัญชนก บุญลิลา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงศิรภัสสร จันทร์เปง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงชมพูนุช วังนิล

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ หอมหวล

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายฐปนวัฒน์ ศรีเชียงหา

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงเขมวิกา หอมหวล

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๘๕
นางสาวมนฤดี ปทธมา

๑๘/๑๒/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ วัดม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงจิณห์วราห์ ไชยงาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงจิณห์จุฑา ไชยงาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน วัดศรีฐานนอก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กชายธนกฤต สินโสภา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายศุภวิชญ์ วันเทียง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายอดิศร ประสมสู่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายนวพล บุญทศ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายมนต์ชัย ประสมสู่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายขวัญชัย จำใบ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กชายพายุ อดกลัน

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีสุรักษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีสุรักษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงสิริยากร กลัดแปน

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงนภัสสร อังสนุ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ลุนบุตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงปณิดา ประชุมชัย

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงวนิดา ชนะศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงนาริน เรืองเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงกนกพร สีดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายธเนศพล บุญทศ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายบุณยกร บุญเหลือม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายธนวัตน์ บุญทศ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายทินกร สุวรรณกูฎ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบาก วัดหนองบาก  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายจิรภัทธ์ คำหาร

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายเดชาวัต ทองลา

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๒ / ๑๐๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายศิริวรรณ อินอ่อน

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงชนัญชิดา เชือวงศ์

้

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงทิพอัปสร เมืองคง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงสุเมธินี เส้นเศษ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ รัตนสงวนแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันรุทิน

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายเจนณรงค์ คำหาร

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายจักรภัทร คำปวง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาโก วัดโคกนาโก  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงสุธาสินี

อภิวัฒนอลงกรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายธีรภัทร์ ชาวกัณหา

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงธนพร พรหมไหม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดบ้านกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายจิราดร ไชยศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ วัดบ้านกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๒๒
นายยุทธนา พรมปอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๒๓
นายสัญญา มิพล

๓๑/๐๕/๒๕๑๗

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๒๔
นางสาวศศิรดา ช้างสาร

๑๕/๐๙/๒๕๑๑

กศน.อำเภอปาติว

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงกิงกมล

่

สิงห์ครุฑ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงเกศสุดา ไชยเลิศ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงจิณณพัต จันทร์ประเทศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงชยิสรา รุ่งเรือง

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงรัชนีกร อินอ่อน

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงวรัญญา แสงมืด

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงวิมลสิริ หมู่หมี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงสาวิกา เกิดแก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงอัจฉราภา ยอดธรรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กชายขจรชัย ปดสาพัน

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายตวงลาภ เชือสิงห์

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ แคนหนองอ้อ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๓๗
เด็กชายสมสตาร์ กระบวนศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญมีบุตร

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงกนกวรรณ อินอ่อน

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ศรัทธาคลัง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงปารวี ลีลับ

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายชลธาร หอมหวล

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายปานธวัช หลักทองคำ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายปานุวัฒน์ แดงดี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายพุฒิพงค์ หอมหวล

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายวงศธร โคตรเมือง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายวชิรญาณ์ วงษ์ทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กชายศิลปชัย บุตรศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายอนุชา ยอดธรรม

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายเอกพล หอมหวล

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญชาย

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงเกศสุดา สุระสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงชนิกานต์ ขันเงิน

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงชุติมา คำสอาด

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายชลชาติ วันดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงศิริขวัญ พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายจิรวัฒน์ นางาม

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายศรวิษฐา แก้ววิไล

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงลลิตา ค้าข้าว

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วันนาพ่อ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงกนกพร ถาวร

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๖๒
นายศราวุธ โคตรสมบัติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๖๓
นายพรมลิขิต วงศ์เหลา

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๖๔
นายมินทะดา จารุจิตร

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๖๕
นายเลิศชาย ผาลิวงศ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๖๖
นายจิรายุ จรูญเรือง

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๖๗
นายนพรัตน์ แสวงแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๖๘
นางสาวศศิธร เตนาวงษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๖๙
นางสาวคำสอน มิงขวัญ

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๗๐
นางสาวจินดามณี พรมเมือง

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๗๑
นางสาวศิริลักษณ์ อยู่เย็น

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๗๒
นางสาวกนกพร หอมหวล

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๗๓
นางสาวเนาวรัตน์ เข็มเพชร

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปาติววิทยา

้

วัดโพธิไทร

์

 

ยส ๔๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เมืองคง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงณัชชา เปตะโก

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๗๖
เด็กชายกรวิชญ์ พันเพลิงพฤกษ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงพรทิพย์ ขันสัมฤทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เส้นเศษ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงสุรีวรรณ นามสุวรรณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดดงสวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายธนกฤต อุตสาหะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงจิราภา เพริศแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายอนุพงษ์ เปรียมกระโทก

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายศุภโชค พิมพ์พงค์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายชนาธิป พิมพ์พงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงภัทรธิดา เชือดี

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายวายุ อุตสาห์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กชายพุทธิพงษ์ นาคำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายเสฎฐวุติ ยศบุญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงกานต์รวี ไพเรืองโสม

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงนรินรัตน์ บุญขันธ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงขวัญสุดา จำปา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงนิชาภัทร ถินบาง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงเบญจพร เหล่าชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงวิชชุดา สมจิตร

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กชายเกรียงไกร นามบุดดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงประภาพร เมืองแสน

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายทีปกร พรมลี

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีนวล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองใบ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายพุทธิพงษ์ นางาม

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายเสกสรรค์ วงษ์ใส

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายจรณินทร์ จารุจิตร์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์ใส

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายพงศธร แก้วบับพา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดดงสวาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายนิติภูมิ มันคง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายรัฐภูมิ ทาสี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายอรรถชัย มงคล

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงปยะภรณ์ ใจเอือ

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงมนฤดี แสบงศรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงพรไพลิน มาศเหลือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญยืน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายณัฐพร บุญช่วย

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุม วัดปาหนองชุม  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงจิรภา แสงเมืองปก

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงไอริน ขันติยู

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงสิริรัตน์ ประนัดโส

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายคณาวุฒิ เขียนคำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

ศรีสวรรค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีหาพล

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายทรงพล ศรีโพธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายสกุณวัฒน์ แพงสุพัฒ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายภูริ บรรจุทรัพย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงปยะมาศ ต้นสาย

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงชลิตา พวงศร

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงสุรางคณางค์ เหลืองแก่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กชายอรรถพล แสนศรีธนารักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กชายนนทนัทธ์ ธรรมศักดากร

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ วัดหนองแข้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงนุจรีย์ โคตสิงห์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายสุชน แสนการุณ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงชนิดา บุญลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงทิพากร คำลุน

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงวิภาดา พันธ์สาย

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๓๒ เด็กหญิงศิริประภาพร
ลุนพิลา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงศิวพร บุญโญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กหญิงวธิดา ร่วมสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายธนวัฒน์ โคตรสุโพธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายสุริยันต์ สุวรรณโกสินธ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กชายอธิปไตย ทองเฟอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กชายเอกราช สีเหลือง

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงจารุวรรณ คำภา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงณิชนันท์ โรมพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายกฤษสรวง สิงห์นาค

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงสุภาพร มาศกุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงอุมาภรณ์ ชินศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายมนตรี เปมรัมย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำนึง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ยอดสวาส

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๔๗ เด็กหญิงพิมพิราวรรณ
นรินทร์นอก

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงกนกพร ลครศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๔๙
นายพนาสันต์ สิมารักษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๖ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายภูวดล ดวงมาลา

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๕๑
นายสันติภาพ วรรณประไพ

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๕๒
นางสาวกฤษณา ชนะโชติ

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๕๓
นางสาวชลธิชา ปญญาใส

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงดุสิตา หมุ่ยมาศ

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๕๕
นางสาวปยพร ก้างยาง

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๕๖
นางสาวพรรณาราย ประสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๕๗
นางสาวรัชนีกร อินทนิล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๕๘
นางสาวศศิธร สินโพธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๕๙
นางสาวอัจฉรียา สำเนียงนวล

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๖๐
นางสาวอินทิรา สาริพันธ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๖๑
นายปฏิเวท สารศรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๖๒
นางสาวประภาพร เจริญพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๖๓
นายจักรกฤษ พวกขุนทศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๖๔
นายนิธิกร วงค์สง่า

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๖๕
นางสาวภัทราวดี คำเอียม

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๖๖
นางสาววริสรา เพิมผล

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๖๗
นายธนาวุฒิ บุตรภักดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๖๘
นายอรรถพล อ้นจันหอม

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๖๙
นางสาวกาญจนา ทุมผารักษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๗๐
นางสาวธนัญญา ทองสา

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๗๑
นางสาวปยธิดา สุดแสวง

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๗๒
นางสาวพรทิวา สดชืน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๗๓
นางสาวพัชรพร หอมอ่อน

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๗๔
นางสาววนิดาภรณ์ บุญลา

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๗๕
นางสาวศุภลักษณ์ บัวเรือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๗๖
นางสาวสุพรรณหงส์ ธงชัย

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๗๗
นางสาวอัญชลี นามศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๗๘
นางสาวชนชนก บุญนาม

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๗๙
นางสาวปนิดา วงษ์คำจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๘๐
นางสาวเบญจพร แสงกล้า

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๘๑
นางสาวนิษฐา ลุผล

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๘๒
นางสาวสายธาร สืบสวน

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๘๓
นายนรินทร์ คลังกลาง

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๘๔
นางสาววนิดา บุตรดา

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๖๘๕
นายอภิสิทธิ

์

ปรือทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๘๖
นายนฤบดินทร์ ทาบุญเมือง

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วัดค้อวัง  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายนันทวัน มุ่งดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายวิชชากร สีหมอก

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายสหรัฐ บุญเลิศ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายสิทธิพร สีแสงหน่อม

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงกัลญา ลีลา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงสุวรรณ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงธิติมา ก้องแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงณัฐสุดา คำคูณ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงปุณยนุช บันเทา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงปณณิษา เห็มทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สีวอ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงวาสนา ทำเนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงศลิษา พูนมัน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงศิริกานต์ อินทร์งาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงศิริวิมล ศิริจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงอภิสรา ทองแสง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงอริสา ทองพิมพ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงอารีญา พันธ์บุตร

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายธนวรรธน์ ทองจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายพงศ์ธร สีหมอก

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายอาคม บัวพา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายจิรายุ โกษากุล

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายอภิรักษ์ สุทธโส

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายภัทรภูมิ มีธรรม

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายภาคภูมิ มีธรรม

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายพงษ์สันติ

์

จันทมาศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายสุริยศักดิ

์

คำหาญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุทธโส

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงสุวัฒนา กำแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงธัญชนก บุญอาจ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ อินทร์พิมพ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงพรนภา ปทมะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงณัฐกมล คำหาญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายศาสตราวุฒิ ทองเรือนเย็น

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงสุนิตา อุ่นคำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายนครินทร์ บุญเติม

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายชัยรัตน์ โสภี

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายเรืองศักดิ

์

จันเลศ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กชายสุธี วงษ์สุวรรณ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงวรรณิกา อาจกล้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงอารัญญา ภูสมยา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กชายพีรชัย คำคูณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กชายจรัญ กล่าวเกลียง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายคุณากร คามราช

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๓๑
เด็กชายพรหมมินทร์ ศรีอ้วน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กชายชาญชัย ยอดบุญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อินทร์พิมพ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายพรสวรรค์ ศรีหมอก

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงวิชุดา คำค้อ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงกรกนก ลีลา

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงเบญจณีย์ เบ็ญจขันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ชามัท

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงศุภณิต สีหมอก

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงพนิดา ดาญาน

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงอัจฉรีกรณ์ รักศิลป

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กชายเมฆา ภูสมยา

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กชายณัฐพล ทองจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายวิศัลย์ กล่าวเกลียง

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายบุญมา จันทริศิลป

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กชายธีรภัทร์ สีหะนาถ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กชายบุญมี สีหมอก

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดฟาห่วนใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงพจนีย์ รัตนวัน

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงปราณปรียา กองสินแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายสหรัฐ วงศ์บา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายนิพิฐคุณ บุญมาก

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงอมลรดา ประดับศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กหญิงธิติมา สีมารักษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแบง วัดศรีสว่าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงกนกพร ชะนะสีห์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๗๙ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงชุติมา วัฒเดช

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงสุมิสา นามโคตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงสุกัญญา นามโคตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงสุรางค์พิมล เกษอินทร์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายปาณวัฒน์ ชาญรอบรู้

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายพลกฤต ลีลา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายอนุชิต มีศิลป

๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงนริศรา น้อยจันวงษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ ลุผล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงญดาวรรณ พรมจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงพนิตตา ทำสาลี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงกิตติมา บานเย็น

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ปทมะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กชายธีระภัทร์ เสียงอ่อน

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ตรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายอิทธิพล ทัพขวา

๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงธิชานนท์ สายพิณ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงปนัดดา ปองแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายจักรินทร์ ปองแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายกฤษณะ ลุผล

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายธีระพงษ์ บุญประเสริฐ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายปฐมพงษ์ ประขัน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายกฤษณะชัย ลุผล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๗๘
เด็กชายกล้าณรงค์ พูดเพราะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงศศิกานต์ สำเนียงนวล

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงชุติมา อบเชย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงพรชิตา สาระดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงปราณปรีญา พันธ์ทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กชายธนาพล กินบุราณ

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

หารหงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กชายศศธร ลุผล

๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงปนัสยา ข้อสกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงอารีญา วัฒเดช

๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายสุธนัย น้อยใส

๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดเหล่าน้อย  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายชวลิต วรรณพฤกษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงวันทนา นาคธน

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงศิรินันท์ พันธ์ศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายพันธวัช ประวัณเน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไตรยสุทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กชายจักรพงศ์ สร้อยกุดเรือ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายเฉลิมพงษ์ ผลจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายชนาภัทร ชิดเชือ

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กชายทับทิม พันธ์ศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กชายสุธีรัตน์ ปองศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงกมลพร ผลจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงทิวาพร จันทร์สว่าง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงวนิดา บุญถูก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน วาสิงห์หน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครตา วัดคำครตา  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายพงศกร ศรีวะรมย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายธีระวัฒน์ งามวงค์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายศุภกร ปนะพัง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงจิตรลดา ผลจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงยลดา อ่อนพุทธา

๒๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงณัฐพร เสมอใจ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงจีรนันท์ ธงสินชัย

๑๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัยชาญ

๒๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายวิทยา บุญศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงปวีณา ศรีดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงเมตตา ขำผิวพรรณ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

วัดโคกก่อง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๑๔
เด็กชายนฤบดินทร์ กองไทย

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายชยุตม์ จ้อยศรีเกตุ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงกนกพร ศรีวะรมย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ เยาวโนภาส

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๑๘
เด็กชายอรรถพล การสุวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงศรุตา ครผา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงละมัย บุญมีรอด

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดดงมะไฟ  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสวงผล

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มูลสาร

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงวศินี หงษ์อินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงเนตรนภา วงศ์ศรีแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๑ / ๑๐๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงธิติยาภรณ์ แสงเผ่น

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงจิราภา อุปถัม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงศรัญญา ศรีโพธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ นิลจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงวัลนิศา มูลสาร

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ชูรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ชืนตา

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงปนแก้ว พรมบุญทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายณัฐนนท์ โทนะพันธ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงจินดารัตน์ คำศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงวิจิตรานุช วงสง่า

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กชายมนตรี แก้วดวงใหญ่

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงพิชญา ผุดผ่อง

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงลออรัตน์ สุทโธ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงอภินันท์ ฮันส์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายมูลวิทยา วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายณัฐพร พันธ์เลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายชัชวาล ดำดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีมันตะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงชนินาถ เวฬุวนารักษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงกนกวรรณ สีมันตะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงสุดาวัลย์ พรมรินทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงยุพารัตน์ ชาดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ ทุมมา

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงอริสรา แซ่ปง

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงภัสสร เวฬุวนารักษ์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงวิรัญชนา เวฬุวนารักษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงทิฆัมพร พันธ์เลิศ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงสิรินทรา ไกรศรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงสกุนา อุปชัย

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงสุพรรษา ศรีมันตะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงสุธาทิพย์ พันธ์เลิศ

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงรสสุคนธ์ พันธ์เลิศ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ ร่วงรัตน์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงกชกร นำเงินราชันย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงจุรีพร ขำกลิง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อุทปทม์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ อุทสาร

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายกรวิชญ์ มูลสาร

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงศศิกานต์ ทองระอา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ ไชยรักษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดโคกกลาง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายนรินทร์ ศรีวะอุไร

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายโพธิพิรักษ์

์

ถนอมศิลป
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กชายภฆวัฒน์ วงษ์ปจตา

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กชายอมรินทร์ อุ่นวงค์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงพิมพ์ลดา ศรีวะอุไร

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงภรรคลมัย ศรีวอุไร

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีมันตะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงอารยา ทาชมภู

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายกฤษดา บุญทศ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายนันทพงศ์ ไชยรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงจีระนันท์ ปานเจริญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงณัฐริกา กลินถาวร

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงธนพร สืบสุวรรณ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดนาเรียง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายพงศธร หาศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๗๙
เด็กชายธีระภาพ เวฬุวนารักษ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงปราลวี ลุนาชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงปภัทรธิดา ช่างไถ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงจิราพร ยศศรียา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงมานิตา พันธ์เลิศ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงอภิญญา ใจหมัน

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงฐิตาพร มาสขาว

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายฐานวุฒิ สารบาล

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กชายบดินทร์ ปนคำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายณัฐวุฒ เวฬุวนารักษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายอมรเทพ จงรัมย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายรุ่งเรือง เวฬุนารักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ตู้ทรัพย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงธิภาภรณ์ ก้อนมณี

๑๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงจนิศตา เวฬุวนารักษ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงอัจฉราพร เวฬุวนารักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงจรรยา ทองใบ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงธาราทิพย์ ทองน้อย

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายยศวรุตม์ สอนกระสิงห์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๙๘
เด็กชายกรพิทักษ์ วงศ์ภาคำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงธาราวดี มิงขวัญ

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายเศรษฐกานต์ ศรีพุทธรินทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายเจตุสฏาวุฒิ พรมฬ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายวรายุทธ พันธ์เลิศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงพรทิพย์ วงษาสม

๑๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

วงค์ตาผา
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ มุละสิวะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายปฏิพล ทองโมลีวรรณ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที 143

่

วัดสร้างช้าง  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๐๗
นางสาวสุณิสา เชียงมัน

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๐๘
นางสาวนุชจรินทร์ เผ่าอ้าย

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๐๙
นางสาวมณีวรรณ พุทธเจริญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายพลธกร ขอสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงจีรนันท์ เพชรไกร

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงอภิสรา ทองโสม

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงพรพิมล แสวงผล

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงศิวาพร ขอสุข

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กชายเชิดศักดิ

์

บัวแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายวีระภัทร พาดำเนิน

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๑๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ไตรยพันธ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงมนสิการ หลวงสนาม

๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายกฤษดา เชือดี

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กชายมนตรี บริสุทธ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๒๒
เด็กชายอชิรพัทธ์ เจือจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงเจนจิรา สิงห์ทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายสุรพงษ์ อินทนาม

๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายพัทนัย สีนวน

๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๒๖
เด็กชายอิทธิกร ร่วมธรรม

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กชายพีรพัฒน์ วันอ่อน

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงเนตรชนก ถากงตา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพืชคาม วัดปาชาปฐม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงชมพูนุช ไตรยพันธ์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๔ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงชลิดา มิตสีดา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายกฎิชฎากร ราษฎรดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายธวิภัทร์ การินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงสไบทิพย์ จันทะนา

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงตติยา อนุชน

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงชลธิชา ปาละวงศ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงณัฐวิกา ติธาดา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองรวง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๓๘
เด็กชายศิรวิทย์ บังศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กชายธนวรรธณ์ แสงขาว

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงธิดาภรณ์ แพงรูป

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงอภิญญา คำสว่าง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงจตุรพร คันทะพันธ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายปฏิวัฒ สายรัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายชนาภัทร บุญบรรลุ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายถนอม สายรัตน์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายสิรวิชญ์ แพงศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงณัฐธิดา อ่อนแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงนำฝน ดวงเคน

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงบุญญาวงศ์ บุญบรรลุ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงปาริชาติ ชมพูเทพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงพัชราวดี โชติเตนร

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงวิลาวรรณ รัสมี

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงศศิธร ผ่านเมือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๕๔
เด็กชายทยากร คำนึง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายณัฐพร มาศขาว

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กชายคณิต บุญบรรลุ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๕๗
เด็กชายนันทชัย พรมโคตุ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๕๘
เด็กชายปรเมศวร์ ศรีดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายวัชรพล บุญบรรลุ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายวิสัณ กุลสิงห์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายวีรพงศ์ การินทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายวรวุฒิ บุญบรรลุ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายอดิเรก มาศขาว

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงดวงดาว บุญบรรลุ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๕ / ๑๐๔

้
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ยส ๔๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงปาริฉัตร จันทไชย

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงสุชานาถ ไกซิง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงอนันตญา งอยกุดจิก

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสวรรค์  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๖๘
เด็กชายปริญญา หลอมทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กชายสิทธิพร สิทธิพรม

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายอรรถชัย เกือกูล

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กชายอภิชาติ แซงแสวง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงกรกนก ไตรยวงศ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงทิพามณี ยวนยี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทุมทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงนันทิดา ปาละบุตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงเปรมฤทัย ใจสิงห์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๗๗ เด็กหญิงมิลประภาวดี
มีสิทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงสุชานี มีสิทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงสุนันทรา สราญรมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สดสี
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ถาวร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายทินกร ศรีรัตน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสุรัตน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กชายปยะนันท์ สารทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายพีระพัฒน์ กัญญาพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายพรเทพ บุญประสม

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายภานุวัฒน์ จันทรเสนา

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายวิทยา รัตนโสภา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กชายวีรวัฒน์ หงษ์นคร

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงฉัตรทริตา ศรีไชย

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงพัชรี ตรีศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงวารีรัตน์ คำทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กชายแดนดนัย พิเคราะห์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๙๔
นางสาวกรรณิการ์ สังวรจิต

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๙๕
นางสาวพรทิพา รัตนวงษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๙๖
นายคมเพชร ผลจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๙๗
นายเพชรรัตน์ บุญยืน

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๙๘
นายศุภวัฒน์ รัตนเทพ

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำคำวิทยาคม วัดโชติเขตตาราม  

ยส ๔๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงปยะดา จันใด

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง วัดลัฎฐิวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๖ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายธีรภัทร์ แก้วทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายอภิวัฒน์ พันสาย

๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงญาณิศา เทพมณี

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญพูล

๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงภณิดา นาสุรินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงอรจิรา ตาทิน

๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงภณิดา บุญสวาท

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงมยุรา สุทธิอาคาร

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายชินวัตร โสมณวัฒน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายเจริญ พรมวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงพรประสงค์ มีศิริ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงสุกัญญา หูตาชัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงปญจพร วัฒนา

๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายสุรเชษฐ์ มีศิริ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงมิรันตี ปนอิน

๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายจักรินทร์ โสมณวัฒน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงสุชาฎา สาสิงห์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงจิรภิญญา ถึงแสง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายอำพล ศักดิศรี

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงมลิวัลย์ ศรีชนะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงสุชาดา เนตรมุข

๑๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงอารยา สมหวัง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๒๒
นางสาวจารุวรรณ มาตขาว

๒๘/๐๘/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๒๓
นางธนพร สากระจาย

๒๗/๐๔/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๒๔
นางนภาทิพย์ บุญปก

๒๓/๐๘/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๒๕
นายบุญจันทร์ องอาจ ๗/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๒๖
นายบุญเสริม โสมวัฒน์

๒๖/๐๓/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๒๗
นายประดิษฐ เม้าคำ

๑๘/๐๑/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๒๘
นายประเสริฐ องอาจ

๒๘/๑๒/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๒๙
นางรัตนา สุทธิอาคาร ๘/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๓๐
นางวารีย์ หลอดแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๓๑
นายวิศิษฏ์ ศรีวะรมย์

๒๖/๐๙/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๓๒
นายอำนวย โพธิชัยเลิศ

์

๘/๑๑/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๓๓
นายอุทิศ สืบศรี ๑/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๓๔
นางเบญจมาศ โพนแก่น

๑๓/๐๓/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

วัดทุ่งอีโอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๗ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายสถาพร พรมบุตร

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายณัฐภูมิ ณุวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายอภิศักดิ

์

โสภา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงฐิตาภา มีศิริ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงนิชาภา สมลา

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงปยภรณ์ จันละบุตร

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายกฤษฎีกร คำศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายสิทธิพงษ์ ขุนพิลึก

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายณัฐภัทร พุทธาสมศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายศุภกฤต สารเพ็ชร

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๔๕
นายมนูญกิต ขอสุข

๑๐/๐๔/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๔๖
นางสาวนรินทร์ หูตาชัย

๙/๐๒/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๔๗
นายสฤษดิ

์

บุญปก

๑๗/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๔๘
นางสุทัศ มีสิทธิ

์

๒/๐๑/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๔๙
นางเรณู อาษาสิงห์

๕/๑๒/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๕๐
นางสาวนิตยา มหาแสน

๑๗/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๕๑
นายอุ่นใจ ทองไพร

๒/๐๔/๒๕๑๓
โรงเรียนบ้านหนองเปา วัดหนองเปา  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายจักรพงษ์ ทองหล่อ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายรุ่งตะวัน ชูรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงกัณทิกา รุ่งรัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงนันทิดา เสน่หา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ คูณสูข

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงอภิญญา เสนาวิเศษ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายธีรเดช ภาคพรม

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเกิง

่

วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายวีระพล โนรีรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา คาถา

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายอภิชาติ มลีรัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงปนัดดา ทานศรี

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายฉัตรชัย สุภาจันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงศศิวิมล กลมเกลียว

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายรัตนพล วิไลพรรัตนา

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายกฤติธี นาโควงค์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายธันยากร จันทร์เรือง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายพงค์ปณต อยู่อินทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายวราเทพ คงดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายวรวุธ มังจตุรัส

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงณิชาพร ชูราศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงนภสร พันธ์งาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงเกวรินทร์ ลือเทพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายฉมาบดี หนองหงอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมสะอาด วัดบ้านหนองยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๗๕
นางสาวสำราญ เจริญตา

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดปาจันทวนาราม ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายธนาธรณ์ ภูพันธ์รัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายจิรพนธ์ คำหอม

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายพนมสิทธิ

์

ฉอ้อน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายจิรายุ ธรรมวิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงอริสรา สามัญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงณิชา โพธิสาลาด

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ บำรุงไทย

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี วัดขาทราย  

ยส ๔๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงสวรรยา ทองยืน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายจิรายุตม์ ทวีชัย

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายธีรโชติ ทิพย์ธรรมมา

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายณินตกาล ศิริเมฆ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

ไชยว่อง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายภูวนาถ นางาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายวุฒิชัย ประทุมชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายอำนาจ วงษ์กันยา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงพิยดา บุดดาชัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงลักษิกา เทพระยัง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายภานุทรรศ์ นาวัลย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายทยาวิชญ์ บุญรัตน์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายธนวัฒน์ คูเมือง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงกุลปรียา โชคลาภ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายนริช นาถมทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายวราเดช บุญศรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายสุทธิพงศ์ มณีวงศ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทองคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

สุขไสยา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงศศิรดา สิงห์คำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายจักรกฤษ สุโพธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายชินภัทร สุโพธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๘๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงวิไลพร คุณาพันธ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายวีระพล จริยมา

๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงเนตรอนงค์ ไชยเนตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงโยษิตา วิรุณพันธ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายณัฐนันท์ คำพิชิต

๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายธวัช ไชยบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายปฏิกรณ์ หมันอุตส่าห์

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงเมธวดี แสงสุด

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายณัฐพล ประจำสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายชนสิษฐ์ พุ่มพิทักษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
วัดโนนงิว

้

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ควรรู้ดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายอัสนี อิศคง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงชลธิชา นาชัยนาค

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๑๘ เด็กหญิงวัตรชิราภรณ์
ฉิมนอก

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายภูตะวัน ยอดทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายอรรถกรณ์ จันทะภา

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายรัฐภูมิ ศรีบุญเรือง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายศุภชัย โรมพันธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายเจษฎา ธรรมรักษ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๒๔
เด็กหญิงปริยกร ภูกองชนะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๒๕
เด็กหญิงมาติกา หมืนหาวงศ์

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงชลิลญา สิงห์คำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงอันนิก้า เจินเซน

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายณัฐฌานนท์ ยอดทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายอนุภัทร จันทะคัด

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายปณณธร ปานจิตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโนนยาง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายชนาธิป ธรรมวัติ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายธนภัทร แสนโคตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

พิลาธร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงกุสิสรา อาภาพิลาส

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงณัฎฐา ทองโนนไทย

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ วงษ์มาดิษฐ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๓๗
เด็กชายอาทิตย์ แสนสีดา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายพิทักษ์ ชูชีพ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงนิรดา คำผาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงลลิตา หมันทองหลาง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ วังสินธุ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายกฤษกร อัครพัฒน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธมาตย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงรัชนีกร ทุมเสน

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงกุสุมา เขียนภูเขียว

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงปนัดดา มีชัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๔๗
เด็กชายเอกภพ ศรีชนะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายพันธวัช กองคำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายเจษฎากร แช่ตัน

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายรพีภัทร สระทองพรม

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงสุกันยา หังโส

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงวรกานต์ สุตะภักดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงศศิกานต์ ตังจิตเทียง

้ ่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายพีรภัทธ สุวรรณชาติ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๕๕
เด็กชายเจนวิทย์ คินันติ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๕๖
เด็กชายจิระวัฒน์ นิมพึง

่ ่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงสุพัตรา อยู่เกษ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงวรดา งามทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงนริศรา สามารถ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ ศรีชนะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงนิจวิภา ศรีชนะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๖๒
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พูลผล
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงวราภรณ์ ยุทธสนอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงปรียาภัทร จันทร์สว่าง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๖๕
เด็กชายจีรวัฒน์ ฤทธิขัน

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายวิธวินท์ มูลสาร

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๖๗
เด็กชายธนาณุเดช กุลสโมรินทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงอรทัย กุดวงค์แก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๖๙
เด็กชายอรงค์กร สานันต์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายณัฐวิฒิ

์

สงวนสิทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงพิกุลแก้ว แทบท้าว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงปรียนุช สุตภักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๗๓
เด็กชายจิรศักดิ

์

สามารถ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงกนกพร พันธุ์ศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๑ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงอาราตรี ภักดี

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๗๖
เด็กหญิงวารี ศรีจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงชดาธาร ทองปอ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงสิรินดา ศรีชนะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงนิตยา ศรีชนะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๘๐
นายอาทิตย์ สงเกตุ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๘๑
เด็กชายธราธร หนองเทา

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง วัดคำนำสร้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๘๒
เด็กชายเอกภพ ศรีชนะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทียงนาเรียง

่

วัดเทียงนาเรียง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงนพมาศ มูลสาร

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทียงนาเรียง

่

วัดเทียงนาเรียง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงปนัดดา มีชัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทียงนาเรียง

่

วัดเทียงนาเรียง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงกุสุมา เขียนภูเขียว

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทียงนาเรียง

่

วัดเทียงนาเรียง

่

 

ยส ๔๕๖๐/๓๑๘๖
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

ทองระอา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงฐิติพร ทองแท่ง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงรัชนีกร อุทัยศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงเนตรนภา จุมกุมาร

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๙๐ เด็กหญิงแพพรรณราย
พวงศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงนำอ้อย ดอกไม้

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๙๒
เด็กชายคามิน ทำเลดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๙๓
เด็กชายวรวุฒิ พันธ์ดวง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๙๔
เด็กชายไพศาล รักไทย

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๙๕
เด็กชายอมรเทพ เนินทราย

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงวงแหวน สมสาย

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงนงค์ลักษณา อรกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงมณีพร พาดำเนิน

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๑๙๙
เด็กชายจักรพล สว่างวงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายอาทิตย์ แก่นแสง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายเกียติศักดิ

์

ไชยมี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายยุทธศักดิ

์

พลสุข
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงพจนันท์ พิจารณ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายกนกศักดิ

์

ศิริมังกูลโกมาลย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายชนะพร คุณุ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายกิตติพงษ์ อรกุล

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงเจนจิรา แก้วสวนจิก

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงทิพย์นภา ทำเลดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงปณิตา โพธิคำ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายวิชญะ ใจกาศ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงภานุมาศ มงคลชนก

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงวรรวิณา โคตสมบัติ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงนำฝน สิงห์ธวัช

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงนวลนภา มาตขาว

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๑๕
เด็กชายถนัดชัย วรรณจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดกุดปลาดุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายสุภัทร อ้วนใหญ่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายดนัย ทองบ่อ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๑๘
เด็กชายอัษฎา ดาวเรือง

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๑๙
เด็กชายเลิศศิริ พวงศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายอนุฑิต กาลจักร

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๒๑
เด็กชายชินวัตร โคตสมบัติ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงนัฐนัน บุญปก

๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงละอองดาว สายศร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๒๔
เด็กชายกฤตนัย มูลสาร

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๒๕
เด็กชายจิลายุทธ จิตสำราญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๒๖
เด็กชายศุภณัฐ ดาวเรือง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๒๗
เด็กชายอภิเชษฐ์ อรกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงเบญจมาศ บัวจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๒๙
เด็กหญิงแพงตา ชำนิวัตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงวิรดา เสน่หา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๓๑
เด็กชายเทพธารินทร์ แก้วเขียว

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายสุรวุฒิ สารโท

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๓๓
เด็กหญิงภัคธีมา มาสขาว

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงสุนันทา อุ่นตา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๓๕
เด็กชายณัฐพล แสงพล

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายภูตะวัน คงทน

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

วัดคำม่วงไข่  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๓๗
เด็กชายศุภกร เชือบัณฑิต

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๓๘
เด็กชายพัชรพล คำผา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๓๙
เด็กชายธนวัฒน์ ลำพุทธา

๒๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงสุพัตทรา แผ่นทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงฐิตาพร อุปชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๔๒
เด็กชายกันตินันท์ กองศรีมา

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๔๓
เด็กชายณัฐวัตร ไม่โศรก

๒๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายเจษฎา นามสุโน

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๓๒๔๕
เด็กชายสุเมธ โต๊ะอาดำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงปฏิมาพร ไชยรักษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงบังอร สิมเชือ

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงลิปการ์ ทีรัก

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๔๙
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทองคำ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงอรประภา มีจอม

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิจารณ์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๕๒
เด็กชายพีระกานต์ ดาวเรือง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๕๓
เด็กชายธวัฒชัย มาตรเสงียม

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๕๔
เด็กชายกันทรากร วงษ์ศรีแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายวรรณชัย จันต๊ะวงศ์ทา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๕๖
เด็กชายอภิชัย คำทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๕๗
เด็กหญิงอภิรดา กองศรีมา

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๕๘
เด็กหญิงนันทพร จันทร์ดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายเขตตะวัน อินพล

๑๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายอนันต์ โสมนะวัตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๖๑
เด็กชายปรีดา สุวรรณมุข

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๖๒
เด็กชายวันชัย เจริญหมืน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายพีรภัทร ถาวร

๒๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๖๔
เด็กชายนาวิน แสนพันธ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงอุมาภรณ์ มาตรเสงียม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๖๖
เด็กชายธวัธชัย เฉลิมศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ งามเหลา

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๖๘
เด็กชายกวินทิพย์ ลิภา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงพนิดา สีวโสภา

๒๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงทิพย์ญาดา อุ่นตา

๒๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปอย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

วัดบ้านโนนเปอย  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ สกุลศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงพิชญา ส่งเสริม

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงฐิตาพร กางโหลน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงศิรภัสสร เสน่หา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๗๕
เด็กชายรพีภัทร ศรีเล็ก

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๗๖
เด็กหญิงสุทธิญา แก้วทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงชนิตว์นันท์ ชุมคง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงชริฎาภรณ์ พละมาตร

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงปภัสนันท์ จันทรา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๔ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายพิพัฒน์ วงค์สมศักดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงผกามาศ ผลทวี

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงพิชชาพร ชืนตา

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๘๓
เด็กชายพีรดลย์ จิตบรรจง

๒๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๘๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ หงษ์คำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๘๕
เด็กชายปรินทร ศรีคะเณย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ประทุมชาติ

๒๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๘๗
เด็กชายพัชรพล เพิมพูน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงชลธิดา ปทุมวัน

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงศุภาวรรณ ศรีมันตะ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ม่วงมี

๑๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๙๑
เด็กชายประกาศิต ส่วนเสน่ห์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงพรพิมล จำลองโพธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงประภัสสร ปองศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๙๔
เด็กชายธนากร แก้วมะไฟ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๙๕
เด็กหญิงลิลลดา อ่อนเฉวียง

๐๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๙๖
เด็กชายชัยภัทร อินทนาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงปรียาภัทธ จันทร์สว่าง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงศุภิสรา บงแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๒๙๙
เด็กชายนพเกล้า สีแจ่ม

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงอริสา จูมคำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงปรียากร มุละสีวะ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายทัตพงษ์ ทองดวง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงสุทธาอร วรโพธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายศุภนิมิตร เนตรรังสรรค์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงศรัณย์พร สมหวัง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงณีรนุช สวนเสน่ห์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายทักษ์ดนัย สีระโคตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายมูละเดช ศรีวะรมย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงปณณพร ไชยจิตร

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงวรัญญา สุดดี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๑๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เรืองศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๑๒
เด็กชายนครินทร์ จินดากุล

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงเพชรรัตน์ สว่างศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๑๔
เด็กชายพงษ์ศธร จิตบรรจง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๕ / ๑๐๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๓๓๑๕
เด็กชายธนวินท์ พิลา

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงปริณดา พันธุมาตย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงธนัชพร กาลจักร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงรมย์ธีรา โสตรแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงนภัสสร พิจารย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายพัชรพล สลับศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๒๑
เด็กชายวรากร โพนทัน

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงจารุภา ศรีมันตะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงขนิษฐา ธนาคุณ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงรุริญา เดชหามาตย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายอภิวัฒน์ อัปมะโน

๑๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงภัชราภรณ์ มูลสาร

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงพีรชญา ช่างไชย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงอาลิชา เหลาบัว

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงกัลยาณี งามทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายชัยกิจ อินเงิน

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงกมลนัทร์ เวฬุวนารักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา น้อยวงศ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๓๓
เด็กชายเจษฎา วรรณวงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

วัดสามัคคีวนาราม  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๓๔
เด็กชายวราพล อ่างแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงชุดาภา ปญญาทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงภัทราวดี ศรีวะสุทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๓๘
เด็กชายชลนเมธ จันดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๓๙
เด็กชายวิทธวัช แก้วพิลึก

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงทัศนีย์ วงศ์ตรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายธนาดูล อรรคบุตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย วัดเหล่าตำแย  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๔๒
เด็กชายกิตติพงษ์ พยุงวงษ์

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงวรางคณา ใจยะสาร

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายนินภัทร ชืนตา

่

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผุดผ่อง
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๔๖
เด็กชายศิลปศรุต ชืนตา

่

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๔๗
เด็กหญิงธนภรณ์ ทองบ่อ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายเจตพล เชียวชาญ

่

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายรุ่งเรืองชัย รุ่งโชติ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๖ / ๑๐๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงสุธาสินี ชัยเสริฐ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงสุวิสา บุญทวี ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงเนตรนภา ศรีมันตะ ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๕๓
เด็กชายณภัทร คุ้มกระโทก ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงพิมพิกา ม่วงงาม

๑๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงอิศรินดารา ผลจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายพระนาย มูลสาร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๕๗
เด็กชายไพโรจน์ กล้าหาญ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงนฤตปรียา วงษ์จันทร์

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงพรวิภา คำทอง

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองบ่อ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล บูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายอนุชา บุตรคุณ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๖๒
เด็กหญิงอาทิตยา ปานสูงเนิน

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงสุดชะฎา เกตุฟก

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงสุจิตตรา เกตุฟก

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๖๕
เด็กชายนาคินทร์ วงศ์สุวรรณ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๖๖
เด็กชายนพนันท์ ศรีมันตะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๖๗
เด็กชายประชา จันทร์เรือง

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายรัฐภูมิ ยาวะโนภาส

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีมันตะ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ สารบัญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงพรปวีณ์ ทองบ่อ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงรัตติกาล แซ่โค้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๗๓
เด็กหญิงสุชาดา ทองน้อย

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๗๔
เด็กหญิงณิชกมล พริกมาก

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายปฏิพล บุญศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๗๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บัวระพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๗๗
เด็กชายคุณานนท์ มูลสาร

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๗๘
เด็กชายคำภีร์ ส่วนเสน่ห์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๗๙
เด็กชายชัยชนะ ดีล้วน

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายตะวัน ไตรภูมิ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๘๑
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ สีมันตะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๘๒
เด็กชายอภิชัย ภูจีวร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ สมมาตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงวรรณิษา สมมาตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปง วัดนาโปง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๓๓๘๕
นางสาวกิงแก้ว

่

สืบสุวรรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๒๔

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๘๖
นางชุตินันท์ อินประภา

๐๖/๐๘/๒๕๑๑

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๘๗
นายธัชนนท์ ทองบ่อ

๐๖/๐๓/๒๕๒๔

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๘๘
นางสาวธัญญพัทธ์ อุปชัย

๒๐/๐๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๘๙
นายวีระยุทธ วิลัยสัย

๒๗/๐๑/๒๕๒๙

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๙๐
นางสาวสุดารัตน์ ชูรัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๒๑

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๙๑
นางสาวอุทุมพร ยาวะโนภาส

๑๗/๑๑/๒๕๒๘

กศน.อำเภอทรายมูล วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๙๒
เด็กชายธีรเทพ วิชาฤทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๙๓
เด็กชายกรกฤษณ์ สีสอน

๑๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายสุรชาติ พุทธเสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงลัลลนา แก้วดวงใหญ่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงกรกมล ทรัพย์อินทร์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงลีลาวดี ลินแก้ว

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๙๘
เด็กชายพรเทพ กำไมล์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายพิชญะ มูลสาร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงศรัญญา คำทอง

๒๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงประภัสสร ในจิต

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงบัวไพลิน พันธุ์จี

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีจันดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงวรรณพร อิสระพายัพ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงขวัญชนก ชนะบุญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายพชรพล บุญทวี

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายยืนยง ชืนตา

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พันเพ็ชร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงวิริญา ชืนตา

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงขนิษฐา ชายทวีป

๒๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงกนกวรรณ เตียไธสง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๑๒
เด็กชายชาคริต จันทร์โคตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๑๓
เด็กชายปพนสรรค์ สนร้อย

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงขวัญแก้ว บุญทวี

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงอนุธิดา ทองบ่อ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๑๖
เด็กชายธนพล หอมหวล

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายศิริพงศ์ ทาเวช

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๑๘
เด็กหญิงปาริฉัตร ชืนตา

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ในจิต

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายธีรยุทธ หาวะโคตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๒๑
เด็กชายระพีพัฒน์ ใจฟู

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายพลพล จันทะนาม

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๒๓
เด็กชายก้องภพ มีชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๒๔
เด็กหญิงเนตรนภา ราชวงษา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๒๕
เด็กหญิงศจีวรรณ เอืองการ

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๒๖
เด็กชายวีรดม อกอุ่น

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๒๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

อยู่ดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงเกตุสุดา บุญทวี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงสุภัสสรา ทองหิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงปาณิตา ผุดผ่อง

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๓๑
เด็กหญิงวนัญญา ไชยกาศ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๓๒
เด็กหญิงปทมพร สังฆนาค

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๓๓
เด็กชายดลวัฒน์ ศรีมันตะ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์)

วัดหนองไก่ขาว  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๓๔
เด็กชายภูริวัฒน์ บุญทวี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์)

วัดหนองไก่ขาว  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๓๕
เด็กชายธนวัฒน์ บัวเพชร

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์)

วัดหนองไก่ขาว  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๓๖
เด็กชายพิษณุ ชินบรรเทา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงณัฐชยา ขุนหอม

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงปณิตา ภาคแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงอทิตติยา ภาคแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงลักขณา ภาคแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงชลิดา มูลสาร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงศศิกานณ์ ภาคแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงสุภนิดา ผุดผ่อง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๔๔
เด็กชายชนาธิป การบรรจง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๔๕
เด็กชายศุภกิตติ

์

ภาคแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงสุพรรณษา ศรีวะอุไร

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๔๗
เด็กชายศราวุฒิ เภสัชชา

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๔๘
เด็กชายกรกฏ พรมชาติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดกุดกว้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๔๙
เด็กชายวสุรัตน์ มุ้งอ้อมกลาง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดกุดกว้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายสุรพงษ์ ปองศรี

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดกุดกว้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๕๑
เด็กชายอัครเดช โทแกะ

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดกุดกว้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ตรีภพ

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดกุดกว้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๕๓
เด็กชายสุทธิพงศ์ พรมชาติ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดกุดกว้าง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๕๔
เด็กชายพงษ์ศธร ศรีชม

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๙๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงอรทัย โคตรพันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายสุทิวัส งามแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ลาด วัดดู่ลาด  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๕๗
เด็กชายณัฐพล บุตราช

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๕๘
เด็กชายพัสกร มัจจุราช

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ วงษ์ชัยยา

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายภัทรพล ตีบอ่อน

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๖๑
เด็กชายศุภกร เทียมสิงห์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๖๒
เด็กชายอนวัชร สิทธิมณี

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงใบตอง สายรัตน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงสุพัตรา นามวงค์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงภัทรลดา ทองเฟอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๖๖
เด็กชายสาธิต มโยทา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงภัทราพร วิเวกวินย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเวียง วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๖๘
เด็กชายปกาศิต บูชากุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงจริยา ศรีจันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงกุลธิดา โนนมี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๗๑
เด็กหญิงสุภัสสร ไชยแสง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล) วัดนาเวียง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๗๒
เด็กชายกฤตเมธ ทองเฟอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะคอม วัดบะคอม  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงสรัญญา มะโยธา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะคอม วัดบะคอม  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๗๔
เด็กชายชินกร อาจศัตรู

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะคอม วัดบะคอม  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๗๕
เด็กชายจีรวัฒน์ ทองเฟอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะคอม วัดบะคอม  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๗๖
เด็กชายพงศธร ภูมิไชยโชติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงกุลภา เย็นไธสง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงลาวัณย์ จันดา

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดสีสุก  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วเนตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดเสาเล้า  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ธุระพันธ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงยุวดี สีแรง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๘๒
เด็กชายสิทธิกร ธุระพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงกุลธิดา สิงห์ครุธ

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๘๔
เด็กชายภูวนาท ว่องไว

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๘๕
เด็กชายศุภศักดิ

์

สมานพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๘๖
เด็กชายสุชาติ ราชญา

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๘๗
เด็กชายอชิตะ สิงห์ครุธ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงกุลธิดา ศรีอ่อน

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงชนิดาภา สิงห์ครุธ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงชาลิสา สิงห์ครุฑ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสงส่อง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงณัชชา เจริญสว่าง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๙๓
เด็กหญิงธนัญชนก สีอ่อน

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แซ่หยี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงสิริพร สุดแสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงอรวี ใจเด็ด

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงอติกานต์ ขยันทำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๙๘
เด็กชายอดิศร โสตะสิงห์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๔๙๙
เด็กชายจิรเดช ศรีอ่อน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายพรปยะ มุสิกา

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายศิริศักดิ

์

คำตา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายสิทธิเดช ขยันทำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายอัครเดช ชาวสน

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงชลธิชา ยวนยี

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงศศิธร คำตา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงสาวิตรี กมลภพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงอุมาพร ภูดอนม่วง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายกิตติ คำตา

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายถิรวุษิ สุริยะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายนครินทร์ สุดแสง

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๑๑
เด็กชายบริมาส เทศปาน

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายพงศกร พลยศ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๑๓
เด็กชายวีรภาพ สีอ่อน

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๑๔
เด็กชายวุฒินันท์ สมจิตร

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๑๕
เด็กชายอัฐฌราวุฒิ ภูก๊ก

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๑๖
เด็กชายอรรถพล เส้นเศษ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายเอกพล หมืนไธสง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีแสงจันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงกานต์ทิตา เวียงคำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงกุลธิดา สีอ่อน

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงจิตตาภา ยวนยี

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงจิราวิไล คำไพร

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๒๓
เด็กหญิงนิภารัตน์ คำตา

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงปานวิมาน เมืองพิล

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงปนัดดา ภูผายาง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๒๖
เด็กหญิงภัทรินทร์ สีอ่อน

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๒๗
เด็กหญิงรุ่งนภา ทองแสง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๒๘
เด็กหญิงลำนารายณ์ พันเดช

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๒๙
เด็กหญิงสิรินทิพย์ กาฬภักดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงสิริยากร พงศ์ไพรภูมิ

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงสุพาพร หลักทองคำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงอัญชลี ใจเด็ด

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงอาทิตยา คำตา

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ยืนยง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๓๕
เด็กชายพันธกานต์ หอกคำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๓๖
เด็กชายอรรถพล บุญดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๓๗
เด็กชายอำนาจ เต๋ทิ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงจุฬาลักษ์ ขิงพรมราช

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงปยะพัฒน์ ธนะสิงห์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงวนิดา เสนาพรม

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงอริสา คำตา

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม วัดมะพริก  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๔๒
นางสาวนภัทรฌา จิตนานนท์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๔๓
นางสาวศศิธร ทองบ่อ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๔๔
นายชนะสิทธิ

์

เกิดน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๔๕
นายทินกร ผ่านเมือง

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๔๖
นางสาวปนัดดา วีระบุรุษ

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๔๗
นางสาวปาริชาติ แก่นจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๔๘
นางสาวลัดดา พยุงวงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๔๙
นางสาวสุดารัตน์ สีชมภู

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๕๐
นางสาวบุตรศรินทร์ วงศ์จันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๕๑
นางสาวสุรีพร มีไชย

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๕๒
นางสาวหนึงฤทัย

่

นัยจิตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๕๓
นายชินวัตร สอนเผือก

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๕๔
นายอภิสิทธิ

์

บุญหลัง
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๕๕
นางสาวกนกพร แพงศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๕๖
นางสาวสุภาวดี นิติสุข

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๕๗
นางสาวอรยา สายชารี

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๕๘
นายกิตติพงษ์ เชือดี

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๕๙
นายชนะชัย สอนชา

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๓๕๖๐
นายเด่นสยามชัย ตนนาซำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๖๑
นางสาวกมลเนตร มาศขาว

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๖๒
นางสาวปวีณา ลาดทา

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๖๓
นางสาววราภรณ์ กลบกลิน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๖๔
นางสาววิภาดา ลุณบุตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยวิทยา วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงเพชราภรณ์ พันโยธา

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มผ่อ วัดนาสาน  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๖๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สะอาดเอียม

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย วัดเหล่าหันทราย  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๖๗
นางสาวชีวาพร โสประโคน

๑๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง วัดบ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๕๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายธนากร เต่าทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายธนวัฒน์ ขจรภพ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายธนโชติ สมนึก

๐๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๗๑
เด็กชายอภิชัย โพธิไขย

์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงกุลกัลยา สุระขันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงณัฐติยาพร เกตุลำเนา

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง วัดพระธาตุเก่า  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญทะวัน

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๗๕
เด็กชายเอกลักษณ์ เล็งกลาง

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงกุลภรณ์ ยมภา

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๗๗
นายจิรัฎฐ์ พืนสันเทียะ

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๗๘
นางสาวเพชรลดา สีละโคต

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๗๙
นายจีรวัฒน์ ศิริโท

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๘๐
นายวรภพ พันธ์เลิศ

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๘๑
นางสาวกัญญาณัฐ ปาละวงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๘๒
นางสาวจุฑาภรณ์ สว่างวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๘๓
นางสาวกรรณิกา มีนาคะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๘๔
นางสาวกัญญารัตน์ พยุงวงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๘๕
นางสาวเกวลิน พันเพชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๘๖
นางสาวจุรีรัตน์ งามเหลา

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๘๗
นางสาวนันทภรณ์ พันเพ็ชร

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๘๘
นายณรงค์ศักดิ

์

ศรีเนตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๘๙
นายธราวิทย์ อ้วนจี

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ยส ๔๕๖๐/๓๕๙๐
นางสาวชลธิชา ศรีจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๕๖๐/๓๕๙๑
นายอานนท์ ลำพุทธา

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร วัดฉายแสง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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