ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐
ส่งสอบ ๒,๙๖๗ คน ขาดสอบ ๒๙๘ คน คงสอบ ๒,๖๖๙ คน สอบได้ ๒,๑๘๐ คน สอบตก ๔๘๙ คน (๘๑.๖๘%)
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑ เด็กชายพงศกร
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กหญิงเกษดา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓ เด็กชายไกรวิชญ์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔ เด็กชายโซนิค
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕ เด็กชายทฤษฎี
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖ เด็กหญิงนริศรา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗ เด็กหญิงนันท์ธิวา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘ เด็กชายนันทวุฒิ
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙ เด็กหญิงกัญญาวีย์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐ เด็กชายข้าวกล้อง
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔

เด็กชายคณาพงษ์
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายพชรพล
เด็กชายพัชร
เด็กหญิงวิมลรัตน์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสศิพร
เด็กชายสหรัฐ
เด็กหญิงสุปรียา

นามสกุล
เดชา
สืบศรี
โพนแดง
พรมพินิจ
บุรีศรี
ลุสำเร็จ
ธรรมวงศ์การ
เดชา
โพธิ์ผาง
โพนแดง
ใหม่คามิ
กลิ่นหอม
รินทอง
วรสันต์
ศรีคำ
เวชกามา
ก้อนมณี
คำมงคล
เพิ่มพูล
มลสิน
ศรีวิเศษ
กฤษณสุวรรณ
ขายม
รัตนพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาดทอง

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาดทอง
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาดทอง

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาดทอง

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาดทอง
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตาดทอง
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง
๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตาดทอง
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕

เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กหญิงอรนลิน
เด็กหญิงอารดา
เด็กหญิงวรรณิการ์
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กชายจิระพล
เด็กชายธนาคิม
เด็กชายเรืองเดช
เด็กหญิงอมรรัตน์

ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓

ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔ เด็กหญิงกนกวรรณ
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕

เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงรินรดา
เด็กชายนพดล
เด็กหญิงปนมณี
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายคณาธิป
เด็กชายเจษฎากร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายชวลิต

ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖ เด็กหญิงธัญญาภรณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙

เด็กหญิงนนทิชา
เด็กชายพชรดนัย
เด็กหญิงเพ็ญภัก
เด็กชายไพศาล
เด็กหญิงยลดา
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กชายกมลชาต
เด็กหญิงนัสนา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงภัทรนันท์

นามสกุล
แก้วทองคำ
บุตรศาสตร์
มะโนนึก
พระพรม
อดกลั้น
อดกลั้น
เดชธงศรี
โพธิ์ศรี
ตอรบรัมย์
เวชกามา
โคตรสมบัติ
หลักแก้ว
สัมมาแก้ว
ณุวงษ์ศรี
ศรีวิเศษ
บุญญา
อุฤทธิ์
กองศรี
ปยมาตย์
มีแก้ว
หนูไธสง
อาชญาทา
ศรีสมศักดิ์
บุญคำ
ภักดีนัก
หลักหาญ
ณุวงษ์ศรี
หลักหาญ
ศรีวิเศษ
สิงหนสาย
เพียรผล
กาญบรรจง
ธิมาไชย
สุทธิอาคาร
ประเสริฐศิลป

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง

๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดทอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตาดทอง
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบัง

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบัง
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบัง
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.๓
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.๓
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.๓
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.๓
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง

๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำฮี
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำฮี

๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำฮี

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำฮี
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำฮี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดอัมพวันเหนือ
วัดศรีธงทอง
วัดศรีธงทอง
วัดศรีธงทอง
วัดศรีธงทอง
วัดศรีธงทอง
วัดศรีธงทอง
วัดศรีธงทอง
วัดศรีธงทอง
วัดศรีธงทอง
วัดศรีธงทอง
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดคำฮี
วัดคำฮี
วัดคำฮี
วัดคำฮี
วัดคำฮี

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กชายมโนสิทธิ์ ศรีเนตร
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔

เด็กหญิงวรดา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงสุรจิตรา
เด็กชายอรรถพงศ์
เด็กหญิงอริสษา
เด็กหญิงอัญชิษา
เด็กชายอรรถโกวิท
เด็กหญิงกัญจนพร
เด็กหญิงขวัญกมล
เด็กชายจิรภาส
เด็กหญิงภัทรปภา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงมนัสศินี

ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕ เด็กชายเศรษฐศรัณย์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑

เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายคณากร
เด็กชายภูบาล
เด็กชายมงคล

ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒ เด็กหญิงกนกวรรณ
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗

เด็กชายกีรติ
เด็กชายคณาคุณ
เด็กหญิงฑิตฐิตา
เด็กชายธรรมจักร
เด็กหญิงธารินี

ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘ เด็กหญิงนงค์ณภัทร
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙

เด็กหญิงปยาอร

ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐ เด็กหญิงปุณญพัฒน์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑ เด็กหญิงพิมพ์กมล

เด็กหญิงลักษมิกร
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓ เด็กหญิงวิภาวี
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔ เด็กชายอนาวิน
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำฮี

เพ็ชร์เรือง
คัมภ์ทวี
ศรีเนตร
พงษ์ศิริ
จันทร์ศิริรัตน์
ราชรี
ชื่นบาน
นาคสุทธิ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำฮี

สำรวมรัมย์
ทาทอง
เวชกามา
พันธุพรม
สุทธิประภา
ยุทธรรม
แก้วโก
ธิมาชัย
พาละพล
พากเพียร
เสนพรม
ศรีชมภู
ศรีชมภู
คำพันธ์
เค้าวงษ์
ชื่นชมน้อย
อ่อนตาพันธ์
จันทร์มูล
เทพมณี
พากเพียร
บุตธิรัมย์
ขันเงิน
สีกอ
บุดดาวงค์
ภูมิสะอาด
เพทไสย

๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดิด

๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำฮี

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำฮี
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำฮี
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำฮี
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำฮี
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเดิด

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดิด
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดิด
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดิด

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก

๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมเงิน

๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมเงิน
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมเงิน
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมเงิน
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขุมเงิน
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขุมเงิน
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมเงิน
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมเงิน
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมเงิน
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมเงิน
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมเงิน

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมเงิน
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมเงิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคำฮี
วัดคำฮี
วัดคำฮี
วัดคำฮี
วัดคำฮี
วัดคำฮี
วัดคำฮี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดธรรมนิมิต
วัดธรรมนิมิต
วัดธรรมนิมิต
วัดธรรมนิมิต
วัดธรรมนิมิต
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบึงขุมเงิน
วัดบึงขุมเงิน
วัดบึงขุมเงิน
วัดบึงขุมเงิน
วัดบึงขุมเงิน
วัดบึงขุมเงิน
วัดบึงขุมเงิน
วัดบึงขุมเงิน
วัดบึงขุมเงิน
วัดบึงขุมเงิน
วัดบึงขุมเงิน
วัดบึงขุมเงิน
วัดบึงขุมเงิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕

เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงอัยลัดดา
เด็กหญิงกัญญพัชร
เด็กชายเฉลิมวงศ์
เด็กหญิงฐิตาสิริ
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายนรงค์กร
เด็กหญิงปานชีวา
เด็กชายปยะศักดิ์

ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙

เด็กหญิงมุฑิตา
เด็กชายรัฐพล
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายศรัณย์
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายวงศกร
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายวณัฐพงศ์
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายปภาวิชญ์
เด็กชายฉัตรดนัย
เด็กชายสถาพร
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงณัฐกานต์

ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙

เด็กหญิงชุตินันท์
เด็กหญิงนภัสนันท์
เด็กหญิงภิญญา
เด็กหญิงทิพานัน
เด็กหญิงญาณินท์
เด็กหญิงอลินลดา
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายแทนไท
เด็กหญิงสรัลพร

นามสกุล
พิลาดี
พุฒหอม
หมายมี
ศิริพัฒน์
คำสุข
แสงขันธ์
สลับทอง
มาตรา
พิมพ์ดี
กลิ่นพิกุล
แสงขันธ์
ขุมทอง
สวัสดีมูล
พลมนตรี
เอกวงษ์
พิลาวุฒิ
จันทร์แดง
กองไทย
เพชรรัตน์
ดอกทองหลาง
หูตาชัย
สมหวัง
ทองบ่อ
สมหวัง
อุตอามาตย์
ทองคำ
องอาจ
วงษาพัด
โสมะตะนัย
บุญปก
โสมณวัตร
วิเวกวินย์
พานสถิต
กำศร
กะการดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขุมเงิน

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมเงิน
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)

๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)

๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเม็ก

๒๖/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๒๘/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านคำเม็ก

๐๖/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๐๕/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๑๖/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเม็ก

๑๖/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๓๐/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๑๑/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านคำเม็ก

๐๙/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๐๓/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๐๑/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๐๓/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเม็ก

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๐๗/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๒๓/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๑๖/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบึงขุมเงิน
วัดบึงขุมเงิน
วัดสากลสะแนน
วัดสากลสะแนน
วัดสากลสะแนน
วัดสากลสะแนน
วัดสากลสะแนน
วัดสากลสะแนน
วัดสากลสะแนน
วัดสากลสะแนน
วัดสากลสะแนน
วัดสากลสะแนน
วัดสากลสะแนน
วัดสากลสะแนน
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดบูรพา

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๖๓
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ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐ เด็กชายกรรณภัทร
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓

เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายวิชาญ
เด็กชายกิตติพงค์
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายธีรเมธ
เด็กหญิงพัสพร
เด็กหญิงรุ่งรวิน
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายนคร
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงปณิดา
เด็กชายรชต
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงสุมนรัตน์
เด็กหญิงสุรารักษ์
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงจุไรรัตน์

ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔ เด็กหญิงณัฐฐานันท์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔

เด็กชายพงศธร
เด็กชายวรเมธ
เด็กหญิงสุกานดา
เด็กหญิงอมรทิพย์
เด็กชายกันต์ศักดิ์
เด็กชายปฐมพงศ์
เด็กชายกันตพงศ์
เด็กชายนวพล
เด็กชายมนต์ชัย
เด็กชายกิตติพล

นามสกุล
แสงใสแก้ว
แก้วดวงใหญ่
คำแสง
ศรีธาตุ
อุปชัย
อบรม
ประทุมวัน
สุวรรณเพชร
ประทุมวัน
อุทสาร
นนทคุณ
ประทุมวัน
อุทสาร
สมพันธ์
เนตรหาญ
บุญศรี
วันทาดี
สำลี
จันทร์เรือง
ลือเรื่อง
หาสำลี
ประจิตร
พงษ์สนิท
เพชรประโคน
ลครชัย
ไชยรักษ์
สวนไผ่
ไชยรักษ์
อุตสาหะ
ชูรัตน์
ชัยมี
ชูรัตน์
เสน่หา
สิงห์โต
วงษ์จันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนำเกี้ยง

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนำเกี้ยง
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศาลา
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศาลา
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศาลา
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศาลา

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศาลา
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศาลา
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๒๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๒๐/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดหนองศาลา
วัดหนองศาลา
วัดหนองศาลา
วัดหนองศาลา
วัดหนองศาลา
วัดหนองศาลา
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕

เด็กชายกฤษกร
เด็กชายคณากร
เด็กชายธีระวุธ
เด็กชายภูวเนศวร์
เด็กชายวิชัยวัฒน์
เด็กชายพรพจน์
เด็กหญิงวธิดา
เด็กหญิงณิชมน
เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายภูริภัทร
เด็กชายเมธาวี
เด็กชายเรวัตร
เด็กหญิงปรียานัน
เด็กหญิงศิรินันท์

ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐

ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑ เด็กหญิงกัญญาพัชร
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙

เด็กหญิงณิชาพัชร
เด็กชายธีระเดช
เด็กชายอุดมศักดิ์
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กชายพลกฤต
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กชายวัฒนา
เด็กหญิงสุปานี
เด็กหญิงมยุรฉัตร
เด็กชายสร้างสรรค์
เด็กหญิงปริญญา
เด็กชายอินทรเทพ
เด็กหญิงนัชชา
เด็กหญิงปวาริศา
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงปรารถนา
เด็กชายภูวดล

นามสกุล
ปลิศิลป
ภูถาวร
สืบศรี
มณีบู่
ไตรยะพันธ์
ศรีบุญเรือง
ไตรยะสุทธ์
วงศ์กระโซ่
มะลิวงค์
ชัยมี
มหามาตย์
อุตภาพ
โสมณวัฒน์
ประทัด
วงษ์จันทร์
ไตรยะสุทธ์
บุ่งนาม
เผ่าเพ็ง
พรมเมือง
หลอดแก้ว
วันธนา
ดอนสถิตย์
เจริญศรี
ศรีวิเศษ
จันทร์รส
ดิษฐเจริญ
อุ่นสมัย
พรมวงษ์
แสงพันธ์
เกษร
ไชยเวช
เข็มทอง
หมายศรี
แสงสว่าง
สุนทรารักษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๒๓/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๑๗/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๒๔/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด

๐๖/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๐๔/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๒๔/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๒๓/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๒๖/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด

๒๘/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด

๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตับเต่า
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตับเต่า
๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตับเต่า
๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตับเต่า
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตับเต่า
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตับเต่า

๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตับเต่า
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำคำน้อย
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำคำน้อย
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำน้อย
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก

๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
๑๘/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
๒๖/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
๒๕/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กหญิงกนกพร
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕

เด็กชายนภัทร
เด็กชายปรัชญา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงอัจฉริยา
เด็กชายต้นกล้า

ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖ เด็กหญิงธิติญาภรณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗ เด็กหญิงศิริพิณญา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘ เด็กหญิงศิรประภา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓

เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายธราธร
เด็กชายธราธาร
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์

ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔ เด็กหญิงวรรณชนก
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔

เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายปญญากร
เด็กหญิงปาลิดา
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กชายสุภัค
เด็กหญิงอนงนุช
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงภารดี
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงมาริสา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายอธิปกรณ์
เด็กหญิงอลิชา
เด็กหญิงนภาพร
เด็กชายวสันต์
เด็กชายวัจน์กร
เด็กชายเชิงภพ
เด็กหญิงญกร
เด็กหญิงฐิติกานต์

นามสกุล
เดชเดิม
ฝูงใหญ่
วิเศษศิริ
สงพัตร
วงค์จำปา
วะบังลับ
กุลวงษ์
สีอ่อน
หมื่นจง
ดอกจันทร์
สีงาม
ใหลหาโคตร
ใหลหาโคตร
สายสิงห์
ฉะอ้อน
ทำทอง
ไกรสำโรง
ภาชนะ
บัวงาม
บัวงาม
สุขรักษา
คุณาวรรณ
เสนสาย
จอดนอก
สิงห์วงค์
หีบทอง
มุ่งงาม
เมฆมล
เอี่ยมโคกสูง
ทองลือ
คำดี
สีหานารถ
ชูทองคำ
ทองทา
วงเวียน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาถ่ม

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาถ่ม

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาถ่ม
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาถ่ม

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาถ่ม
๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาถ่ม
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาถ่ม

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาถ่ม
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาอีด
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา

๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลางนา
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลางนา
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลางนา

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางนา
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาถ่ม
วัดนาถ่ม
วัดนาถ่ม
วัดนาถ่ม
วัดนาถ่ม
วัดนาถ่ม
วัดนาถ่ม
วัดนาถ่ม
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดนาแก
วัดนาแก
วัดนาแก
วัดนาแก
วัดนาแก
วัดนาแก
วัดนาแก
วัดนาแก
วัดนาแก
วัดนาแก
วัดนาแก
วัดนาแก
วัดนาแก
วัดปลาอีด
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดกลางนา
วัดกลางนา
วัดกลางนา
วัดกลางนา
วัดดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕

เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายสุริยา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายพชรวินท์

ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕

ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖ เด็กหญิงพลอยญาดา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔

เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงภคนันท์
เด็กหญิงภัควิภา
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายวิศรุฒณ์
เด็กชายศักดิ์ชัย
เด็กชายสุริยะ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕ เด็กหญิงหนึ่งณัฐชา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒

เด็กชายอานัส
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายกีรติ
เด็กหญิงชนิดา
เด็กหญิงชวัลกร
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงดวงกมล

ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓ เด็กหญิงประกายแก้ว
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙

เด็กหญิงวีรยา
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายดนุพล
เด็กชายเทวา
เด็กชายปฏิญญา

นามสกุล
สีงาม
ยุทธวิชัย
ทรายทอง
เหล่าเปย
บุญธรรม
ภาคะ
จันมา
ไชยช่วย
ศิลารักษ์
ภาคะ
ภาคะ
ภาคะ
กงทอง
ภาคะ
ทำทอง
นามจันโท
ทองทา
ศิลารักษ์
มูลตรี
จันมา
ภาคะ
ประการแก้ว
ผาวัน
นกขำดี
จันทร์หอม
พานทอง
สียางคบุตร
กอแก้ว
มุ่งงาม
ทางาม
อ่างแก้ว
นักผูก
นามเดช
บุญแดนไพร
บุญถูก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
๒๒/๐๖/๒๕๕๑

๐๑/๑๐/๒๕๕๑
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

๐๕/๐๕/๒๕๕๑
๐๕/๐๖/๒๕๕๒
๒๘/๐๑/๒๕๕๒

๐๘/๐๙/๒๕๕๒
๐๗/๐๙/๒๕๕๒
๑๘/๐๘/๒๕๕๒
๒๖/๐๔/๒๕๕๒

๑๐/๐๗/๒๕๕๒
๐๙/๐๔/๒๕๕๒
๐๘/๐๔/๒๕๕๒
๐๑/๐๔/๒๕๕๒
๑๐/๑๑/๒๕๕๒
๑๗/๐๘/๒๕๕๒
๒๘/๐๕/๒๕๕๒
๑๕/๐๗/๒๕๕๒

๑๐/๐๔/๒๕๕๒
๐๗/๐๘/๒๕๕๒
๑๐/๐๒/๒๕๕๒
๒๕/๑๐/๒๕๕๓
๑๔/๐๑/๒๕๕๓
๒๓/๑๒/๒๕๕๒

๒๔/๐๑/๒๕๕๔
๒๙/๐๔/๒๕๕๔
๒๗/๐๙/๒๕๕๑
๑๗/๐๑/๒๕๕๑
๒๓/๐๗/๒๕๕๑
๒๖/๐๖/๒๕๕๑
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

๓๐/๑๐/๒๕๕๒
๑๕/๐๕/๒๕๕๒
๒๗/๐๕/๒๕๕๒

วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่
โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน วัดบกน้อย
โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
วัดนาหลู่
โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
วัดนาหลู่
โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
วัดนาหลู่
โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
วัดนาหลู่
โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
วัดนาหลู่
โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
วัดนาหลู่
โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
วัดนาหลู่
โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
วัดนาหลู่

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐

เด็กชายพรรษา
เด็กชายภัสดา
เด็กชายภูชิด
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กชายกษิด์ิเดช
เด็กชายจตุภูมิ
เด็กชายชยุตพงษ์
เด็กชายฐิติพล
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงปฐมาวดี

ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐ เด็กหญิงปวิชญาดา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔

เด็กหญิงเมทาพร
เด็กชายรังศิมันส์
เด็กหญิงสุธินี
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงอธิชา
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายเกษมสันต์
เด็กชายเจ้าสมุทร
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงตรีรัตน์
เด็กชายนนทกร
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายอนันต์
เด็กชายชัชชัย
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายธันวา
เด็กชายปฏิพงษ์
เด็กชายรัตน์พล
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงเกตน์นิภา
เด็กชายธนากร
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงอรวรรณ

นามสกุล
ภูบัวเงิน
ทองลือ
แสงมูล
ละออเอี่ยม
จำปาเงิน
สุโทวา
รวมธรรม
หนองเทา
กอแก้ว
กาสังข์
โกศลานนท์
กอแก้ว
กอแก้ว
คูชัย
บุ้งทอง
กมลรัตน์
ภูกัน
แคล้วคลาดภัย
หาสุข
ไชยนา
ลาสันตุ
เขียวสองห้อง
ฉากรัมย์
พันโอดเปย
ปญญาใส
เต็มฝน
คำมา
มุ่งรวยกลาง
ไชยนา
ปอสุวรรณ์
ทองใบ
ชุมมา
กันนุฬา
คำพูล
สีหิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง

๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาหลู่
วัดนาหลู่
วัดนาหลู่
วัดนาหลู่
วัดนาหลู่
วัดนาหลู่
วัดนาหลู่
วัดนาหลู่
วัดนาหลู่
วัดนาหลู่
วัดนาหลู่
วัดนาหลู่
วัดนาหลู่
วัดนาหลู่
วัดนาหลู่
วัดนาหลู่
วัดนาหลู่
วัดขี้เหล็กใหญ่
วัดขี้เหล็กใหญ่
วัดขี้เหล็กใหญ่
วัดขี้เหล็กใหญ่
วัดขี้เหล็กใหญ่
วัดขี้เหล็กใหญ่
วัดขี้เหล็กใหญ่
วัดขี้เหล็กใหญ่
วัดขี้เหล็กใหญ่
วัดขี้เหล็กใหญ่
วัดขี้เหล็กใหญ่
วัดขี้เหล็กใหญ่
วัดขี้เหล็กใหญ่
วัดขี้เหล็กใหญ่
วัดขี้เหล็กใหญ่
วัดขี้เหล็กใหญ่
วัดขี้เหล็กใหญ่
วัดขี้เหล็กใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕ เด็กหญิงกนกลักษณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖ เด็กหญิงกนกวรรณ
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗

เด็กหญิงกัลญา

ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘ เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙

เด็กชายณัฐพล
เด็กชายพลพล
เด็กชายกตัญู
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กหญิงดวงนภา
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กชายสีหนาท
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอมรศักดิ์
เด็กหญิงกอบทอง
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายทวีศักดิ์
เด็กชายบรรพต
เด็กชายปรัชญา
เด็กหญิงเปรมฤดี
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงราชาวดี
เด็กหญิงวรนิษฐา
เด็กชายวีระวัฒน์
เด็กชายทิวทัศน์
เด็กชายศตวรรษ
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายชนะพล
เด็กชายนราธิป
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายโรจพิพัฒน์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายเศรษฐพงศ์
เด็กชายนพพร

นามสกุล
ศรีเสน
สร้อยทอง
ท่าพิมาย
พันนา
สานนท์
แนวบุตร
ทองพรม
ปองศรี
สุมานิล
สุขแสน
ตั้งจิต
แสงใส
ไชยนา
ปองศรี
ทรัพย์อบรม
ศรีสมุทร
วันทา
สิงหา
ปุระมาปด
พร้อมจิตร
ใจบุญ
มาลัย
แสงโสภา
เฉื่อยไธสง
พละสุข
พิมพ์ฉิม
เทพวาที
สองเมือง
สายสอน
มาลาอุตม์
ขวานทอง
จันทร์ส่อง
ศรีโชค
นาเวียง
กลมเกลียว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) วัดโคกกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) วัดโคกกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) วัดโคกกลาง

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) วัดโคกกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) วัดโคกกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) วัดโคกกลาง
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแหล่งแปน
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนกู่จาน

วัดหนองหาบแห
วัดหนองหาบแห
วัดหนองหาบแห
วัดหนองหาบแห
วัดหนองหาบแห
วัดหนองหาบแห
วัดหนองหาบแห
วัดหนองหาบแห
วัดเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
วัดแหล่งแปน
วัดคำศิริ
วัดคำศิริ
วัดคำศิริ
วัดคำศิริ
วัดคำศิริ
วัดคำศิริ
วัดคำศิริ
วัดคำศิริ
วัดคำศิริ
วัดนาเวียง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงปภัสสร ไทยสยาม
เด็กหญิงประภารินทร์ ส่องแสง
เด็กหญิงสติมา พันเดช
เด็กชายชิษณุพงษ์ อินทมนต์
เด็กหญิงณัฐิดา จะแรมรัมย์
เด็กชายธีรศักดิ์ ถิ่นพายับ
เด็กหญิงนิชนันท์ ก๋าคำ
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ ขวานทอง
เด็กชายภานุวัฒน์ พันธ์ภักดี
เด็กหญิงสุกัญญา ทิมตะขบ
เด็กหญิงสุภัสสรา ถมปด
เด็กชายบุณพจน์ กลมเกลียว
เด็กชายเอกรินทร์ พันธุ์ปลาโด
เด็กหญิงชนิตา โสมวงษ์
เด็กชายนพล
หลาบขาว
เด็กชายธีระภัทร์ แก้วหมั้น
เด็กชายวรินทร พรรษา
เด็กชายกิตติธัช ดมอุ่นดี
เด็กชายนนทพัทธ์ มีระสิงห์
เด็กชายจตุรวิทย์ โลภา
เด็กชายชนะชล โสมอินทร์
เด็กหญิงชนิกานต์ อ่างแก้ว
เด็กชายณัฐชนน ตุงคะบูรณะ
เด็กชายทัศพล ใจแก้ว
เด็กชายธนกฤต พรประสิทธิ์
เด็กหญิงธีริศรา เอนอ่อน
เด็กชายนิชคุณ ผ้างาม
เด็กชายปุญญพัฒน์ นามแก้ว
เด็กชายพัชรพล พรมปอง
เด็กหญิงพิมพ์นภัทร สมจิตร
เด็กชายภัทธระพงษ์ นามแก้ว
เด็กหญิงกมลชนก โสภารัตน์
เด็กชายกรวิช
ขอสุข
เด็กหญิงณัฎฐนันท์ ศิริเขต
เด็กชายณัฐกิตติ์ ไตรจิตต์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนกู่จาน

วัดนาเวียง
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วัดนาเวียง
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วัดนาเวียง
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วัดนาเวียง
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วัดนาเวียง
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วัดนาเวียง
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วัดนาเวียง
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วัดนาเวียง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วัดนาเวียง
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วัดนาเวียง
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วัดนาเวียง
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วัดนาเวียง
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วัดนาเวียง
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ วัดเหล่าไฮ
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกปาจิก
วัดโคกปาจิก
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกปาจิก
วัดโคกปาจิก
๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกปาจิก
วัดโคกปาจิก
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕

เด็กหญิงณิชมน
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงนันธิชา
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายยศกร
เด็กชายสุรชัย
เด็กชายอัยกาล
เด็กหญิงณัฐสุรางค์
เด็กชายธีระพล
เด็กชายจตุภูมิ
เด็กชายนวพล
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กชายวรจักร
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายธีรวัชร
เด็กหญิงพรประภา
เด็กหญิงพิมใจ
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงศรีกานดา
เด็กชายสงกรานต์
เด็กหญิงณฤมล
เด็กชายธนัตพงษ์
เด็กชายสายธาร
เด็กชายพิธิวัฒน์
เด็กชายเกริกพล
เด็กชายปญญา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงโชติกา
เด็กชายธิติพงศ์

ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙

นามสกุล
สมจิต
วันเวียน
กองคำ
ขาวผิว
นามนนท์
หลักทอง
ตาทอง
กันยะ
ทับเส้นขาว
สมจิต
นามแก้ว
คำวัง
แสนสุข
ขาวผิว
ขาวผิว
แผ่นใหญ่
พงค์โสภา
อินหนอง
ไปเมือง
สว่างแสง
พวงจันทร์
ขาวผิว
อินทรสัตยพงษ์
ชูดวง
สีทอง
นามแก้ว
เชยรัมย์
นาชาว
จำเดิมสุข
นิยม
เนตรวงค์
สุภสรณ์
ชาริดา
คำนันดา
ปนทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา

๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่
๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่

๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดตากล้า
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดตากล้า

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดตากล้า
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดตากล้า
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขะยอม
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขะยอม
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขะยอม

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนขะยอม
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขะยอม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยางตลาด
วัดยางตลาด
วัดยางตลาด
วัดยางตลาด
วัดยางตลาด
วัดยางตลาด
วัดยางตลาด
วัดยางตลาด
วัดยางตลาด
วัดยางตลาด
วัดยางตลาด
วัดยางตลาด
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดกุดตากล้า
วัดกุดตากล้า
วัดกุดตากล้า
วัดกุดตากล้า
วัดขะยอม (ดอนขะยอม)
วัดขะยอม (ดอนขะยอม)
วัดขะยอม (ดอนขะยอม)
วัดขะยอม (ดอนขะยอม)
วัดขะยอม (ดอนขะยอม)

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๖๓
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ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐

เด็กหญิงสุริวิภา
เด็กหญิงทิพย์นภา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายศักดิธัช
เด็กชายเศรษฐพงศ์
เด็กหญิงคณิศร
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกรินทร์
เด็กหญิงชญานิน
เด็กชายณรงค์ศักดิ์

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐

เด็กหญิงณันฐิญา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒ เด็กชายธนวัต
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓ เด็กชายบดินทร์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔ เด็กหญิงภัคจิรา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕ เด็กหญิงอภิญญาดา

เด็กชายณัฐพล
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗ เด็กหญิงสุทธิชา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘ เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓

เด็กหญิงชญานันท์
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงชนัญญา
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายธนากร

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔ เด็กหญิงสุรัตติการณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕ เด็กหญิงกนกลัดดา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐

เด็กหญิงศุภานัน
เด็กชายจารุเดช
เด็กชายธนะวัฒน์
เด็กหญิงพิมพิศา
เด็กชายทัสสวินท์

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงชนัญชิดา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓ เด็กชายชุติศรณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔ เด็กหญิงปฐมาภรณ์

นามสกุล
ไชยงาม
เทียวทาง
บุญแน่น
ยอดจิตร
หัวดอน
หัวดอน
เลิกนอก
นำพา
นำพา
มารุตรมย์
แดงดีมาก
จิตรมั่น
บุดดี
นามโคตร
ปานจันทร์
จำนงค์โภค
โลมพันธ์
กกเปอย
บุญประสิทธิ์
บุญปก
เศิกศิริ
ประสารสืบ
รู้คุณ
รัตนวรรณ
บุญอยู่
บรรดิษ
บุญยัง
เดชจรูญ
พงษ์แสง
กาละปกษ์
ศรีหอมชัย
บุญครอง
บุบผาลา
อุกาวงศ์
ใจเยือกเย็น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดกุง

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดกุง
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดกุง
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายงาม

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายงาม
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายงาม
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนม่วง

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูเมือง

๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูเมือง
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูเมือง

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพลไว
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพลไว
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพลไว

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำ
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงยาง
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม
๒๗/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสงเปอย
วัดกุดกุง
วัดกุดกุง
วัดกุดกุง
วัดทรายงาม
วัดทรายงาม
วัดทรายงาม
วัดนาโพธิ์
วัดนาโพธิ์
วัดนาโพธิ์
วัดนาโพธิ์
วัดนาโพธิ์
วัดนาโพธิ์
วัดนาโพธิ์
วัดนาโพธิ์
วัดนาโพธิ์
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดตรีสุวรรณาราม
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดสงยาง
วัดนาดี
วัดนาดี
วัดนาดี
วัดนาดี

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๖๓
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เลขที่
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายพัฒนายุ ช่วยสุข
เด็กชายฟาประธาน จีนจิตร
เด็กหญิงวรัญญา บัวชื้น
เด็กหญิงอัญธิกา แก้วพูล
เด็กชายนันทพัทธ์ พันธ์เลิศ
เด็กชายวงษธร ปองศรี
เด็กชายชลพรรษ ศรีสังข์
เด็กชายณัฐภัทร รินไธสง
เด็กชายประดิพัทธ์ จูทะจันทร์
เด็กหญิงวรัญญา ทองพาด
เด็กชายญาณวุฒิ เผือกพิศ
เด็กชายเอกราช คำศรี
เด็กชายอจลวิชญ์ แสงรุ่ง
เด็กชายจักรภพ ทองหล้า
เด็กหญิงณัฐปรียา จันทร์อินทร์
เด็กชายนวมินทร์ มุระศรี
เด็กชายปกรณ์ สระโวหาร
เด็กหญิงภัททาวตี จันทร์หอม
เด็กชายภานุพงษ์ ปลื้มอุรา
เด็กหญิงวรกมล บุบผากัน
เด็กหญิงวราภรณ์ กุหลาบขาว
เด็กหญิงสลินทิพย์ บุญหยาด
เด็กชายสุขใจ
ขวัญรักษ์
เด็กชายอนุชิต พิมนนท์
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ น้อยใส
เด็กชายธีระพัฒน์ วิพัฒนพร
เด็กชายธีระวัฒน์ วิพัฒนพร
เด็กชายจิรพงศ์ คงปญญา
เด็กชายชวิน
อินทร์ผล
เด็กชายเตวิช
สุชนะชา
เด็กชายธีรพัฒน์ ผองสง่า
เด็กชายปฏิภาณ โอพิน
เด็กหญิงขนิษฐา โพธิ์ศรีทอง
เด็กชายจิรวัฒน์ เสริมพงษ์
เด็กหญิงสุพิชญา คำเครือ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม
๐๙/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม
๑๒/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตุ
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตุ

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์วิชาคม)
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์วิชาคม)
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์วิชาคม)
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์วิชาคม)
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาดี
วัดนาดี
วัดนาดี
วัดนาดี
วัดหนองตุ
วัดหนองตุ
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง
วัดท่าสมอ
วัดท่าสมอ
วัดท่าสมอ
วัดท่าสมอ
วัดท่าสมอ
วัดท่าสมอ
วัดท่าสมอ
วัดท่าสมอ
วัดท่าสมอ
วัดท่าสมอ
วัดท่าสมอ
วัดท่าสมอ
วัดท่าสมอ
วัดบัวขาว
วัดบัวขาว
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐

เด็กหญิงกัญจรัตน์
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กชายฐิติโชค
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงศิเรมอร
เด็กชายสุรสีห์
เด็กชายสุวรรณ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔

เด็กชายศุภชีพ
เด็กชายบุญฤทธิ์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายวาณิช
เด็กหญิงวิชิดา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกนกพร

ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕ เด็กหญิงกนกวรรณ
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔

เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายจีระพัฒน์
เด็กชายทีปกร
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายขัฒติยะ
เด็กหญิงจิรชาตา
เด็กหญิงณัฐฏิยา
เด็กชายบุญฤทธิ์
เด็กหญิงพรธีรา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กหญิงวรินยุพา
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายวายุภัทร
เด็กหญิงวิชานาถ
เด็กหญิงศิริลาวัลย์
เด็กหญิงศุมิตตรา
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กชายสุริโย

นามสกุล
บุญถูก
ไตรภูทอน
ทองเย็น
เรียบรัตน์
แสงภักดี
คำอุ่น
คำแท่ง
สมอยู่
ผาเวช
คำโสภา
ชุมศรี
กุจนา
คงแสนแก้ว
รักบุญ
สุวรรณศรี
สุวรรณศรี
จารุเนตร
รสจันทร์
ดอกจันทร์
แสงฉวี
ชุมศรี
ธรรมวิฐาน
ชุมเสน
แจ่มประโคน
สีเขียว
บุณยลักษณ์
แก้วลี
ธรรมวิฐาน
บัวแก้ว
ธรรมวิฐาน
ปลัดศรีช่วย
สุภาพ
ต้องเดช
แซ่โก
ทองนาค

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว

๒๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
๑๔/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว

๐๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
๐๘/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
๐๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
๒๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๑๗/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
วัดเหล่าใหญ่
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดสวาสดิ์
วัดสวาสดิ์
วัดสวาสดิ์
วัดสวาสดิ์
วัดสวาสดิ์
วัดสวาสดิ์
วัดสวาสดิ์
วัดสวาสดิ์
วัดสวาสดิ์
วัดสวาสดิ์
วัดสวาสดิ์
วัดสวาสดิ์
วัดสวาสดิ์
วัดสวาสดิ์
วัดสวาสดิ์
วัดสวาสดิ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๖๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕

เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงกานต์ธีรา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายกฤษฏา
เด็กหญิงโชติมา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงณัฐยาน์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธัญสินี
เด็กชายนฤเบศวร์

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖ เด็กหญิงบรรณกรณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗ เด็กหญิงพรประภา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงลฎาภา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายสันติภาพ
เด็กชายอริยพล
เด็กหญิงอัครภา

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔ เด็กหญิงภาณรินทร์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕ เด็กหญิงศศิมาภรณ์

เด็กหญิงสุธิมา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗ เด็กหญิงอรรถยา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘ เด็กหญิงอัฉราลักษณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙

เด็กหญิงสิริยุพา
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายตะวัน
เด็กชายจักรพงศ์
เด็กชายนิพิฐพนธ์
เด็กชายราเมศวร์
เด็กชายศักดิ์ชัย
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กชายคุณานนต์

นามสกุล
บุญเนตร
แสนสร้อย
หอมจำปา
ผิวชัย
โฮชิน
ปติแสง
เนาวนิตย์
ไชยชนะ
ผิวทอง
กิลี
พันธ์สมบัติ
เทศนา
กัสสนุกา
โหนนา
เลิศศรี
ศักขิณาดี
บุตรนาพา
ไชยจักร
มณีแสง
สายจันดา
บุญชู
เปรยรัตน์
อินทร์ทอง
ธรรมวงศ์
ทานะขันธ์
ดอกสี
ทาระขจัด
แสงมณี
มั่นคง
ลีลาด
อุปชัย
สุขนา
ปสสาพันธ์
ไชยมาตย์
สิงห์กัลย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสนสำราญ

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสนสำราญ
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์

สังกัดวัด

วัดสวาสดิ์
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดแสนสำราญ
วัดแสนสำราญ
วัดหินเหล็กไฟ
วัดหินเหล็กไฟ
วัดหินเหล็กไฟ
วัดหินเหล็กไฟ
วัดหินเหล็กไฟ
วัดหินเหล็กไฟ
วัดเหล่าอาภรณ์
วัดเหล่าอาภรณ์
วัดเหล่าอาภรณ์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงนปภา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑ เด็กหญิงวาสนา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒ เด็กชายสรณ์สิริโชค
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓

เด็กหญิงอรนิช

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔ เด็กหญิงพลอยปภัส

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑

เด็กหญิงศันศนีย์
เด็กชายธารา
เด็กหญิงกัลยาณ์
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธิรดา
เด็กชายทีระศักดิ์

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒

เด็กหญิงพรพิมล

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓ เด็กหญิงกนกวรรณ
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔

เด็กชายรัฐภาพ
เด็กหญิงปยะพร
เด็กหญิงพิมชนก
เด็กหญิงพิลารัตน์
เด็กหญิงมาริษา
เด็กชายราเชนทร์
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงสนธิกา
เด็กหญิงสุกรรยา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอิทธิเชษฐ์
เด็กชายอินทัช
เด็กชายขัตติยะ
เด็กชายคมกฤษณ์
เด็กหญิงจรูญจิต
เด็กหญิงชัดชรี
เด็กชายชัยมงคล
เด็กหญิงชาลินี
เด็กชายญาณกรณ์
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กหญิงปริญญา

นามสกุล
ทาระขจัด
ทีคันโท
คำดี
แสงขันธ์
ศรีสุโพธิ์
สายันต์
ปานแก้ว
ปานแก้ว
นามลาย
บุญน้อม
สายเสมา
ศิริชัย
โพธิบูรณ์
นาคาธร
ยอดสุข
สาขะสิงห์
แสงชาติ
จรรยา
ดีดวงพันธ์
ใสสด
หลงเจริญ
วันทาพงษ์
ประทุมวัน
ศิริรมย์
ขันติกุล
ทองบ่อ
บุดดาบุตร
จรรยา
ปะตาทะยัง
เถาว์ดี
สู่เสน
โต๊ะทอง
พรมไพรสณ
คะเนนอก
รักษาศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์

๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์

๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหวาย
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหวาย
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเหล่าอาภรณ์
วัดเหล่าอาภรณ์
วัดเหล่าอาภรณ์
วัดเหล่าอาภรณ์
วัดเหล่าอาภรณ์
วัดเหล่าอาภรณ์
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดนาเซ
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
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ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕

เด็กหญิงปวีณ์สุดา
เด็กหญิงพิมพ์วิภา
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กหญิงมณีวรรณ
เด็กชายวินัย
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงชายุริ
เด็กชายวุฒิชัย

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙

นามสกุล

แสงชาติ
จาริพันธ์
ครองบุญ
โสภะบุญ
ทองพันธ์
ศักขิณาดี
ผ่านเมือง
บุญอภัย
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ พิมโพธิ์
เด็กหญิงจิรภิญญา อุทพันธ์
เด็กชายณัฐวุฒิ ขันทอง
เด็กชายวรศักดิ์ มณีกัญย์
เด็กชายวรโชค สิงไกร
เด็กหญิงโชติกา ไชยรักษ์
เด็กหญิงธนาพร เปนบุญ
เด็กชายปณฑิตา แสงศรี
เด็กหญิงปนตะรีย์ แก้วหาญ
เด็กชายกรกฎ เจษฎางกูล
เด็กชายปุณยวัจน์ โทแสง
เด็กหญิงฉัตรดารา วิบูรย์กูล
เด็กชายจตุพร เงางาม
เด็กชายกฤษฎา ครองคุณัญญา
เด็กหญิงกัญญา แก้วหาญ
เด็กหญิงจุฑามาศ กาวัลย์
เด็กชายชนะพร ดวงเคน
เด็กชายชัยอนันท์ บุญนำ
เด็กชายชาติชาย ผาเวช
เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วหาญ
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุภาพสุนทร
เด็กชายณัฏฐกิตต์ สะอาดเอี่ยม
เด็กชายณัฐวุฒิ ฉิมพลี
เด็กชายธนภัทร คำทอง
เด็กชายธนะเทพ เมืองหงษ์
เด็กหญิงบัณฑิตา พลมาตย์
เด็กชายพงศพันธ์ อุบลครุฑ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ วัดกุดมงคล

๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ วัดกุดมงคล
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ วัดกุดมงคล

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ วัดกุดมงคล
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ วัดกุดมงคล
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว

๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
๑๘/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๑๑/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๑๐/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๒๖/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๑๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๕/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

วัดเขมิยาราม
วัดเขมิยาราม
วัดเขมิยาราม
วัดเขมิยาราม
วัดเขมิยาราม
วัดเขมิยาราม
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐

เด็กชายพชรพล
เด็กชายพีวัฒน์
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายฤทธา
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายวีรวุท
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุภาวัลย์
เด็กชายอชิตพล
เด็กชายอโนชา
เด็กชายอมรินทร์
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงเอมิรา
เด็กชายนิพล
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงปาริชาต

ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗

ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘ เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

เด็กหญิงภัทรธิดา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐ เด็กชายอนุพงศ์

ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑ เด็กหญิงเงากระจ่าง
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายดนุพล
เด็กหญิงดอกข้าว
เด็กชายภัควัตร
เด็กชายภาสกร
เด็กชายศุภกิจ
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงขวัญนภา
เด็กหญิงจิณณพัตร
เด็กชายชัยภัทร
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กชายธนากร

นามสกุล
การะจักร์
แก้วหาญ
แถลงสุข
คำนนท์
พรมจันทร์
แสงศรี
บรรลือ
แสงศรี
ทองแพง
บุญบรรลุ
ทับแสง
นาลาผาย
พูลผล
ทาตาสุข
ทองฆ้อง
จันทร์สว่าง
ปราบภัย
สุขขา
ไชยสัจ
ศรีสิงห์
สมทรัพย์
ปลุกใจ
แตงอ่อน
หุมแพง
โทบุดดี
ศีระโคตร
สามารถ
กุลทะเล
ศิลธรรม
ชายทวีป
โพธิ์บุบผา
สีมันตระ
ผายพันธุ์
สุดวิเศษ
มงคลภาส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๘/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๒/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีสว่าง

๓๐/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีสว่าง
๑๘/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีสว่าง
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕

เด็กชายธีรเดช
เด็กชายนัฐภูมิ
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงบุญยาพร
เด็กหญิงพัชณีกร
เด็กชายพัฒนา

ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑

ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒ เด็กหญิงพิชชานันท์

เด็กชายวัชรกร
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔ เด็กหญิงวิลาวรรณ
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕ เด็กชายสิทธิศักดิ์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖ เด็กหญิงสุชาวดี
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗ เด็กหญิงกัลยาณี
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘ เด็กหญิงกำไร
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙ เด็กหญิงจารุวรรณ
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐ เด็กชายชัชวัสส์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑ เด็กชายณัฐสิทธิ์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓

ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒ เด็กหญิงเบญญาภา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙

เด็กชายปณิธาน
เด็กหญิงปวีณ์สุดา
เด็กชายปยพล
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงภูวษา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงอัญศญา

ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐ เด็กชายกฤษณพงศ์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑

เด็กชายฐิติวัฒน์

ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒ เด็กชายศรัทธาธรรม
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙

เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กหญิงชลนิชา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กชายธีรวัฒน์

นามสกุล
ใจทัศน์
อืนมัง
แหล่ปอง
โสภากุล
บุเงิน
เสาะแสวง
สุระพันธ์
สมคะเณย์
คำโทพล
ชายทวีป
โสภาพงษ์
ตอซอน
มาลศรี
ไหวตรง
ค่อมบุญ
จารุสาร
สมชาติ
โพสาพิมพ์
อุไรรัมย์
หาริชัย
สุวรรณสิงห์
นามพุฒ
บุญเรือง
มูลจันทร์
คำปน
สุรเสน
สุขสวัสดิ์
บรรลุศิลป
ชาปู
คำใช้
เพชรจิตร
ศรีมาตร์
ปกโต
นามจันดา
โยธิบุตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร วัดศรีสมพร
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร วัดศรีสมพร
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร วัดศรีสมพร
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร วัดศรีสมพร
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร วัดศรีสมพร
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร วัดศรีสมพร
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร วัดศรีสมพร

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร วัดศรีสมพร
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร วัดศรีสมพร

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร วัดศรีสมพร
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร วัดศรีสมพร

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร วัดศรีสมพร
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม

๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม

วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐ เด็กหญิงเบญญาพร
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐

เด็กหญิงปทมา
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงกนกพิชญ์
เด็กชายกฤตยชญ์
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงกัญญณัท
เด็กหญิงกัญฐภา
เด็กชายกันตชาติ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑ เด็กหญิงกานต์พิชชา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔

เด็กชายกิตติภัค
เด็กหญิงเกษมณี
เด็กหญิงขวัญทิชา
เด็กหญิงคณัสนันท์
เด็กชายจิรณัฏฐ
เด็กชายชลธาร
เด็กหญิงชลลดา
เด็กชายชวัลวิชญ์
เด็กหญิงชัญญา
เด็กชายชัยพิทักษ์
เด็กหญิงเชิญขวัญ
เด็กชายแซมมิเวล
เด็กชายฐัณเดช
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายณฐภัทร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงตรีสุคนธ์
เด็กชายติรบดินทร์
เด็กชายทรงพล
เด็กชายทัศน์พล
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนดน

นามสกุล
โพสาพิมพ์
หอยสังข์
บุญเรือง
สุขสวัสดิ์
อุ่นจิตร์
ธาดาวุธ
โคตอาสา
สิงห์ทอง
มูลละ
เสนสอน
นนพละ
วรโยธา
บุญจันทร์
เบิกบาน
ชูนิตย์
พันธุรักษ์
เตชะธนัชพรกุล
เจริญฤทธิ์
ประดับศรี
แสนสุด
สังเกตุ
ไชยยงค์
ผากา
ไอ แอนสัน
ศรีแจ่ม
ปญญาวิชัย
ธุระกิจ
นิมขุนทด
ปญญาใส
ทองดีนอก
แสนพรม
ผิวทอง
จงรักษ์
รัตนโสภา
วุฒิเสลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม

๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงหนองสิม
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๓๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดบูรพาหนองสิม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕

เด็กชายธนพงษ์
เด็กชายธนพนธ์
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธนภร
เด็กชายธนลภย์
เด็กชายธนวินท์
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงนภัสนันท์
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กชายนันทยศ
เด็กชายนิธิกร
เด็กหญิงปฏิญญา
เด็กชายปรเมษ
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กหญิงไปรยา
เด็กชายเผด็จ
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงพิชญวดี
เด็กชายพิธิวัฒน์
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กหญิงภวิกา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายภูมณัฏฐ์
เด็กชายภูริพัชร
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายรัฐศาสน์
เด็กหญิงฤดีมาศ
เด็กชายวงศกร

ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙

นามสกุล
บุญจันทร์
วุฒิเสลา
แสงอ่อน
สุทธิแสน
วุฒิเสลา
บัวอินทร์
ปรางค์ทอง
อยู่ทน
บุญแปง
มลศิลป
ดีดวงพันธ์
บุตรวงษ์
แสงทอง
นันทศร
ระวิวรรณ์
พรมโสภา
พิลาดี
โทดำมา
สังขะฤกษ์
หอมสมบัติ
บุญณะโก
ศรีโปฎก
ศรีทาเวช
สมคะเณย์
อมกระโทก
ดวงภาค
สุวรรณรัตน์
พรมขันธ์
โคระดา
เฮนซ์เนอร์
เคนานันท์
ผิวเหลือง
เพชรเก่า
สราญรมย์
ปรางค์ทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๖๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐

เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงศิริพิชญา
เด็กชายศิริวุธ
เด็กหญิงสหฤทัย
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงสิริมณี
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุพัตตา
เด็กหญิงโสภิดา
เด็กหญิงอนงค์นาฎ
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายอภิชัย
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กชายอัศวิน
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงปพิชญา

ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗

ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘ เด็กหญิงสุรัตน์วิมนต์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐

เด็กชายอนาวิน
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงศิริวิรตา
เด็กหญิงฬรรรฎา
เด็กหญิงอนุตยา
เด็กหญิงภทรพร
เด็กหญิงยุพา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงกัลญาณี

ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑ เด็กหญิงรัชฎาภรณ์

เด็กหญิงไฉไล
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓ เด็กชายชัยภัทร
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔ เด็กชายเชิดศักดิ์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒

นามสกุล
ตันจ่าง
ศิลาลัย
พวงเจริญ
ชาเมืองกุล
ไชยสัจ
นันทลาภา
การสมเนตร์
วรโยธา
วุฒิเศลา
สร้อยแก้ว
นูพิมพ์
ต่อชอน
ผาชา
จันทะบาน
ศิลาลัย
เบิกสีใส
เข็มเงิน
สมัสพงษ์
มุกธวัตร
ปุมทอง
โจมคำ
วรรณจันทร์
ใจหาญ
โทมี
รอบรู้
พรมจันทร์
วงษ์ละคร
ขวัญหวัน
ส่งศรี
ส่งศรี
ศรีงาม
ศรีแจ่ม
พยุงวงษ์
ทองเต็ม
สีดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์

๐๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักกะย่า
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักกะย่า
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผักกะย่า
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักกะย่า
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักกะย่า

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักกะย่า
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดโคกเจริญ
วัดพรหมนิยม
วัดพรหมนิยม
วัดพรหมนิยม
วัดพรหมนิยม
วัดดอนหวาย
วัดดอนหวาย
วัดดอนหวาย
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕

เด็กชายดานุพร
เด็กชายต้นกล้า
เด็กหญิงทิพรดา
เด็กชายธนาเดช
เด็กหญิงธัญญาพร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายปวันไชย์
เด็กชายปยะพงศ์
เด็กหญิงรวงข้าว

ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓

ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔ เด็กหญิงวรัญลักษณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑

เด็กชายวสุธร
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงศรัณย์ธิดา
เด็กหญิงศศิรินทร์
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายสรศักดิ์
เด็กชายสฤษดิ์ชัย

เด็กชายสิทธิชัย
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓ เด็กชายเสกศรรข์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔ เด็กชายอธิธัช
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒

ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕ เด็กหญิงกานต์พิชชา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖ เด็กชายกุณนันท์ศุภโชติ
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙

เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรธิดา
เด็กชายมงคล
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวายุ
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงคุณัญญา
เด็กหญิงปอรวีย์
เด็กหญิงลดาวัลย์
เด็กหญิงกวินธิดา

นามสกุล
บรรณาลัย
เด่นดวง
มูลสาร
พาทา
ศรีงาม
แซ่ต้ัง
ศรีวะสุทธิ์
ศรีมันตะ
เด่นดวง
มีปญญา
อัครพราหมณ์
แพงอ่อน
สุวรรณผา
มีสุข
วงค์คำน้อย
สิงห์ครุป
ภาแสน
มาตขาว
ศรีไชย
ไสยรส
ปญญาทอง
สืบท้าว
สุโข
วงค์คำน้อย
สืบท้าว
จันทร์ดี
แก้วมรกต
จันทมาศ
สุโพธิ์
กรวยสวัสดิ์
ผลขาว
กล้าหาญ
ศรีชนะ
บรรลือ
ชาริดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอน

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอน

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอน

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐

เด็กหญิงชญานี
เด็กชายชนกานต์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายณชพล
เด็กชายณัฐกร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงทักษพร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายนนทวัช
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายบูรณ์พิภพ
เด็กหญิงภัสวรรณ
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กหญิงเกศมณี
เด็กชายเทพพิทักษ์
เด็กหญิงน่ารัก
เด็กหญิงนิศามณี
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กชายสุทธิพจน์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายธนปกรณ์
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกรินทร์
เด็กชายกลยุทธ
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กหญิงทับทิม
เด็กชายนิธิเดชน์
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงภัสสรณ์
เด็กชายรัชชานนท์

ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔

นามสกุล

ผึ้งเถื่อน
โสมณวัตร
มหาไชย
ชูรัตน์
อยู่สุข
กองทอง
บรรเทา
มหาไชย
ชนะชัย
ช่างทำ
แก้วหาญ
โยริบุตร
จันทร์สิงห์
แสงฉวี
เศิกศิริ
เศิกศิริ
วงศ์ตรี
แดงบุญเรือง
ลูกประคำ
ชูรัตน์
พรประสิทธิ์
สิงห์ครุบ
แก้วประโคน
เมืองทอง
วงค์ดวงผา
สมภักดี
สว่างวงษ์
ศรีชนะ
ทานะเวช
มาโยธา
อิ่มสุดใจ
มัทธรัตน์
สว่างวงษ์
วงค์อินตา
วงษ์อินตา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก

๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก

๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๑/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๒๑/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

๑๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๓๑/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๙/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

๑๐/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๖/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๒๑/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๓/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองบอน
วัดหนองเรือ
วัดหนองเรือ
วัดหนองเรือ
วัดหนองเรือ
วัดหนองเรือ
วัดหนองเรือ
วัดหนองเรือ
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕

เด็กหญิงวณัตดา
เด็กชายสิริวัฒน์
เด็กหญิงสุธาดา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงออละวัน
เด็กชายกมลภู
เด็กชายกิตติโชติ
เด็กชายคณากร
เด็กชายจักรภัทร
เด็กหญิงจินตนา
เด็กชายจิรายุทธ์

ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗

ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘ เด็กหญิงฉัตราภรณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘

เด็กหญิงชรินทิพย์
เด็กชายชินวัตร
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธนพงษ์
เด็กชายธนา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนิติกร
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงปูษยา
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ
เด็กหญิงภาวิศา
เด็กชายวุฒิศักดิ์
เด็กชายศุขภัทร
เด็กชายเสกสรร
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงอนุชิตา
เด็กชายกิตติภพ
เด็กชายณัฐวุฒิ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙ เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์

นามสกุล
วีระพันธ์
นัยจิตร์
วรชินา
แสนศักดิ์
ว่องไว
ศรีจันทร์
ประจักโก
ชั้นทองคำ
ศาลางาม
ชนะวงษ์
กาลจักร
กุลการแก้ว
หนองเทา
โพธิ์ทิพ
สุขแสวง
เพ็ชรโรจน์
หอมทรัพย์
พันธ์เพ็ชร
เพียรจันทร์
สายคำวงค์
เจียงคง
ไชยดำ
บุญภา
กานา
ปนนิวงษ์
ใจน้อย
ชูศรีทอง
ปรีชา
พูนศรี
บุญทศ
อุตมะ
บุญเจิม
พรมโสภา
คำบุ
จัดสนาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๒๐/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

๐๘/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๑/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

๒๐/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๒๗/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๒๓/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๑๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโพนดินแดง
วัดโพนดินแดง
วัดโพนดินแดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๖๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐ เด็กหญิงณิชนันทน์ พนมเขตย์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔

เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กชายประพัฒน์
เด็กหญิงศุภรดา
เด็กหญิงสุปรียา
เด็กชายอินทนนท์
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงมาติกา
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายเจตดิลก
เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กชายณิชาภัทร
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงปยะพร
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กชายอนุลักษ์
เด็กหญิงกรวิภา
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายคุณากร
เด็กชายจิรสิน
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายยศกร
เด็กหญิงศุภัสรา
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายกฤตณพงศ์
เด็กชายณัฐธวุฒิ

เหนือคูเมือง
บุญศรี
สามารถ
หลักบุญ
ศรีชนะ
คำเลิศ
โสดา
โคตะวินนท์
เสือลาย
พงษ์ศาสตร์
หวายเครือ
ขอบพิมาย
คำทอง
ศรีวรมย์
นิลสุข
การุธ
สุนทะวงค์
ท้าวธงชัย
ศรีมันตะ
คล่องดี
บุญสี
พวงผกา
สายรัตน์
อ่อนคำ
พยุงวงษ์
สว่างวงษ์
สัตนาโค
ก้านบัว
สงวน
อินจันทร์
สง่าแสง
สุตะยะนัย
ตรีภพ
พลมั่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง

๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง

๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเลา

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพนดินแดง
วัดโพนดินแดง
วัดโพนดินแดง
วัดโพนดินแดง
วัดโพนดินแดง
วัดโพนดินแดง
วัดโพนดินแดง
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดคำเลา
วัดคำเลา

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕

เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงพนิดา
เด็กชายพิพรรธ
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กชายชนัติพล
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงมุกมณี
เด็กชายอติเทพ
เด็กหญิงญาโณทัย
เด็กชายนรินทร
เด็กชายกรกิตติ
เด็กชายกชกร

ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖

ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗ เด็กชายกรรจ์ธนัตถ์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖

เด็กชายกวินทรา
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงฉัตรลดา
เด็กชายทศพร
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายนรากร
เด็กหญิงพัชรธิดา

ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗ เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙

เด็กหญิงพิมนภา
เด็กหญิงภรณ์ชนก
เด็กหญิงยุวรัตน์
เด็กหญิงรินทร์ลภัส
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กชายอมร
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายธนวินท์
เด็กชายกฤษฎา

นามสกุล
แก้วศิลา
สายรัตน์
พันสาย
เคระนัน
หวายเครือ
บุญศรี
พันธ์เพชร
หาสุข
พันธ์เพชร
ชิณรินทร์
ศรีมันตะ
แก่นแก้ว
บุญศรี
วรรณ์ทะเสน
พันเพ็ชร
หวายเครือ
ปองคำรส
บุญศรี
บุญศรี
ศรีเนตร
ผกากุล
มหามาตร
ไนยจิตร
บุญศรี
จันทะคาม
นามแก้ว
ทองไชย
พันเพ็ชร
ทองยิ่ง
วรอะนุ
พรมมาจุ้ย
ศรีสุข
ประสมศรี
ทานะเวช
มีชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเลา
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเลา

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเลา
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเลา

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกศรี
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกศรี

๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกศรี
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกศรี
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทม
๒๕/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาทม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคำเลา
วัดคำเลา
วัดคำเลา
วัดคำเลา
วัดโคกศรี
วัดโคกศรี
วัดโคกศรี
วัดโคกศรี
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดนาทม
วัดนาทม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายเจษฎา
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑ เด็กชายชุติภาส
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒ เด็กชายณฐพล
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓ เด็กชายนฤนารถ
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐

ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔ เด็กชายพรประสิทธิ์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑

เด็กชายอภิชิต
เด็กหญิงลัดดาวัลย์
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงทิพปภา
เด็กหญิงนันทัชพร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายพงศกร

ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒ เด็กหญิงพัชราภรณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙

ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗

เด็กหญิงพัฒินันท์
เด็กชายภูฐาน
เด็กหญิงรุ่งรัชดา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงวาสิตา
เด็กหญิงกะสุมา
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กหญิงนัดธิชา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายยุทธภูมิ
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกอบชัย

ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘ เด็กหญิงกัญญาภัทร
ยส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔

เด็กหญิงจุฑาภรณ์
เด็กชายฐิรพรรษ
เด็กชายฐิรวัฒน์
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงรติมา

นามสกุล
ภูมิชูชิต
พิมพ์ปลูก
อินฉา
ภูนา
พรมมงคล
สว่างวงษ์
คอยตาม
ศรีจันทร์
ธิมาชัย
ทองใบ
แสงใสแก้ว
นาคนาคา
ขันแข็ง
นิยมพันธุ์
ตาซื่อ
ระวัง
ศรีจันทร์
ศรีวะรมย์
อภัยศรี
คำโสดา
พันธ์ศรี
สังข์นาค
เสาะแสวง
แกล้มค้างพลู
เนตรฉำ
ทำดี
ตัวงาม
พันธ์เลิศ
สิงห์โต
ทองใบ
พันธ์ดวง
พันธ์ดวง
เวฬุวนารักษ์
ใจสุข
สายจันดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทม

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาทม
๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาทม
๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาทม
๒๙/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาทม
๒๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาทม
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วง
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วง

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด

๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาทม
วัดนาทม
วัดนาทม
วัดนาทม
วัดนาทม
วัดนาทม
วัดนาประเสริฐ
วัดนาประเสริฐ
วัดนาประเสริฐ
วัดนาประเสริฐ
วัดนาประเสริฐ
วัดนาประเสริฐ
วัดนาประเสริฐ
วัดนาประเสริฐ
วัดนาประเสริฐ
วัดนาประเสริฐ
วัดนาประเสริฐ
วัดม่วงใหญ่
วัดม่วงใหญ่
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดกำแมด
วัดกำแมด
วัดกำแมด
วัดกำแมด
วัดกำแมด
วัดกำแมด
วัดกำแมด
วัดกำแมด
วัดกำแมด
วัดกำแมด

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕ เด็กหญิงวรรณวิสา

เด็กหญิงวิไลภรณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗ เด็กหญิงศศิธร
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖

ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘ เด็กชายเศรษฐหิรัญ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๘

เด็กหญิงสุภรัตน์
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงอัมพิกา
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงไอรดา
เด็กชายรติบดี
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกิตติกา
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงวรกันต์
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงอภิญญา

ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๙ เด็กหญิงอาริญาภรณ์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๙

เด็กชายมงคลชัย
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายกรพัฒน์
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชาติวุฒิ
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนากร
เด็กชายปญญต์
เด็กชายวรเทพ

นามสกุล
รูปพรรณ
ไชยวิเศษ
ทองใบ
เวฬุวนารักษ์
ปลาเจริญ
ตามขมิ้น
ดวงศรี
กลัดเพ็ชร
ขวานทอง
นงค์พยัคฆ์
ศรีวันคำ
ทองน้อย
เวฬุวนารักษ์
ชื่นตา
แก้วคำ
ศิริดล
แสวงดี
วีระวัฒนานนท์
แก่นจำปา
ลินไธสง
วงษ์สว่าง
ประคำผอง
บุดสีดี
แก่นจำปา
เตียงชัย
กองสูงเนิน
ชะราวุธ
มาตขาว
นุสนทรา
พันธ์เลิศ
ชายทวีป
กันทะวงศ์
สุนทรารักษ์
จุนโนนยาง
ชัยดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดหิน

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหิน
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหิน
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหิน
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหิน

๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหิน

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหิน
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหิน
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหิน
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหิน
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหิน
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหิน

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหิน
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหิน

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหิน
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหิน
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกำแมด
วัดกำแมด
วัดกำแมด
วัดกำแมด
วัดกำแมด
วัดกำแมด
วัดกำแมด
วัดกำแมด
วัดกำแมด
วัดกุดหิน
วัดกุดหิน
วัดกุดหิน
วัดกุดหิน
วัดกุดหิน
วัดกุดหิน
วัดกุดหิน
วัดกุดหิน
วัดกุดหิน
วัดกุดหิน
วัดกุดหิน
วัดกุดหิน
วัดกุดหิน
วัดกุดหิน
วัดกุดหิน
วัดกุดหิน
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๐

เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กชายสุรพันธุ์
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงพัชรมัย
เด็กชายเลิศตระกูล
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กชายชินภัทร
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงณัฐรดา
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนักรบ
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายภูรี
เด็กหญิงมาริสา
เด็กชายวชิระ
เด็กชายวายุ
เด็กชายศรัณภัทร
เด็กหญิงศศิภัสสร
เด็กหญิงอชิรญาณ์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอัญชิษา
เด็กชายณฐวัฒน์
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กชายประสิทธิ์
เด็กหญิงปานตะวัน
เด็กชายปติกรณ์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ประทุมวัน
มูลผล
เยี่ยมสาคร
ชนะอุดม
หงษ์อินทร์
โนนวงษา
นำภา
งามแก้ว
ศรีอัชชา
วามะลุน
แก่นจำปา
บุญเติม
พิมพาพรม
ช่างไชย
ปดมะฤทธิ์

๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง

ชูรัตน์
วงษ์จันทร์
ชนะอุดม
ชำนาญยิ่ง
ขวัญสุข
ว่องไว
ศรีละวรรณ
ยาตรา
ผาผง
ไชยนา
เวฬุวนารักษ์
ราบรื่น
เลพล
ซ้อนศรี
สาสังข์
พรมสอน
สุขะพละ
มุสิกสาร
มุสิกสาร
นางาม

๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๒๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๐๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดหนองเหี่ย
วัดหนองเหี่ย
วัดหนองเหี่ย
วัดหนองเหี่ย
วัดหนองเหี่ย
วัดหนองเหี่ย
วัดหนองเหี่ย
วัดหนองเหี่ย

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๕ เด็กหญิงพฤกษ์ธิดา
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๑

เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสมินตรา
เด็กหญิงอัจฉริยา
เด็กหญิงอาทิมา
เด็กหญิงณภัทร
เด็กชายธิติพล
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายชยณัฐ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายปณพัฒน์
เด็กชายวนปรัชญ์
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายสิทธิกร
เด็กหญิงจิราพร

ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๒ เด็กหญิงกานต์ธีรานุช

เด็กชายกิระติ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๔ เด็กหญิงจันทร์จิรา
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๓

ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๕ เด็กหญิงรพินท์นิภา
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๐

เด็กชายวันปยะ
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายอัครพล
เด็กชายธนัชพัชร์
เด็กหญิงปุณยธร

ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๑ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๘

เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงศุภหทยา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายพณินทร
เด็กชายอภิเชษฐ
เด็กชายธีรดนย์
เด็กชายธนกร

ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๙ เด็กหญิงเบญญาภา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

บุญทศ
หอมหวล
คำสร้อย
ชื่นหัวนา
คำลือ
สังกรม
เตาแก้ว
กองทอง
ศรีวสุทธิ์

๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย

วันทาเขียว
กัลหาพันธ์
ศรีมันตะ
ศรีมันตะ
เวฬุวนารักษ์
มาตขาว
บุญญะศรี
โพธิ์กรึง
ศรีพรม
ชูไทย
มุละสิวะ
อินละมุ
มุละสีวะ
มุละสีวะ
คนอุตส่าห์
ธัญญากรพิพัฒน์
โยประทุม
ศรีกันยา
ท่าฉลาด
วงษ์ศรีแแก้ว
แก่นจำปา
พันธ์เลิศ
นอสูงเนิน
โหตระไวศยะ
ฝายสง
บุญทวี

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดแดง

๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดแดง
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดแดง

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดแดง
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดแดง
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดแดง

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดแดง
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดแดง
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดแดง
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดแดง
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดแดง

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาซึม
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาซึม
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาซึม

๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาซึม

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาซึม
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาซึม
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาซึม
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาซึม
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาโส่
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโส่
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโส่
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา

๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา

๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำก้าว

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้าว
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้าว

สังกัดวัด

วัดหนองเหี่ย
วัดหนองเหี่ย
วัดหนองเหี่ย
วัดหนองเหี่ย
วัดหนองเหี่ย
วัดกุดแดง
วัดกุดแดง
วัดกุดแดง
วัดกุดแดง
วัดกุดแดง
วัดกุดแดง
วัดกุดแดง
วัดกุดแดง
วัดกุดแดง
วัดกุดแดง
วัดกุดแดง
วัดนาซึม
วัดนาซึม
วัดนาซึม
วัดนาซึม
วัดนาซึม
วัดนาซึม
วัดนาซึม
วัดนาซึม
วัดนาโส่
วัดนาโส่
วัดนาโส่
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดคำก้าว
วัดคำก้าว
วัดคำก้าว

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๐ เด็กหญิงปรีญาวรรณ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๑ เด็กหญิงปรียาทิพย์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๘

เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายปติวัฒน์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายเอกวัฒน์
เด็กหญิงไอริน

ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๙ เด็กหญิงจันทร์นิภา

ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๙

เด็กชายชาญชัย
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงนันธิญา
เด็กหญิงปยรักษ์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงชิราวรรณ
เด็กหญิงชุธิมาพร
เด็กหญิงฐิดาภรณ์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๐ เด็กชายเดชนรินทร์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๑

เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายวรชน
เด็กชายศุภกร
เด็กชายอธิช
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงจันทร์ฉาย
เด็กชายชินบัญชร
เด็กหญิงนิภา
เด็กชายสิริชัย
เด็กชายดำรงศักดิ์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๒ เด็กหญิงปรียาภรณ์

เด็กชายกัญจน์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๔ เด็กชายกิตติกวิน
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๓

นามสกุล
ศรีมันตะ
กาลจักร
ศรีวะสุทธิ์
มุละสีวะ
บุญบรรลุ
ศรีมันตะ
ศรีมันตะ
อินทนาม
ตาสว่าง
วิเศษจุมพล
ศรีรักษา
จันทร์ลา
สิงหนสาย
จันทร์สว่าง
บุญทะวัน
ทาอามาต
จิตบรรจง
ไกรวิเศษ
ธิมาชัย
ยุติธรรม
นิลไชย
ชื่นตา
บังศรี
วงศรีแก้ว
โยวราช
กิ่งงิ้ว
สว่างศรี
คำแสง
โสมณะวัตร
คำแสน
สว่างวงศ์
อยู่คง
พงศ์สุนทรศรี
ชื่นตา
หยองทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้าว
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้าว
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำก้าว
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้าว

๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้าว
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้าว
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้าว
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำก้าว

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำก้าว
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน

๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคำก้าว
วัดคำก้าว
วัดคำก้าว
วัดคำก้าว
วัดคำก้าว
วัดคำก้าว
วัดคำก้าว
วัดคำก้าว
วัดคำก้าว
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดโสกนำขาว
วัดโสกนำขาว
วัดโสกนำขาว
วัดโสกนำขาว
วัดโสกนำขาว
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๕

เด็กชายคณาธิป
เด็กชายชยนัฐ
เด็กหญิงชัยรัมภา
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กชายปญญา

ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๑

ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๒ เด็กชายพงศ์เจษฎา

เด็กหญิงพัชริดา
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๔ เด็กหญิงภัทรวดี
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๓

ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๕ เด็กหญิงภัทราวรรณ

เด็กชายภาคภูมิ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๗ เด็กชายกิตติชัย
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๘ เด็กชายจิรเมธ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๙ เด็กหญิงธันยพร
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๖

ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๐ เด็กหญิงพิชชานันท์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๙

เด็กชายพีรวัส
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กหญิงมธุริน
เด็กหญิงวรรณิภา
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายขจรศักดิ์
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กชายฐิติพงษ์
เด็กชายนราธิป
เด็กหญิงภัททิยา
เด็กหญิงมีนา
เด็กหญิงวริยา
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายสุรภัทร
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายอินทร์พิรม

นามสกุล
ถนิมกาญจน์
แร่ทอง
ลครไชย
อินโนนเชือก
พรมคำชาว
บุญญะศรี
ทานะเวช
ศรีพรม
โสมาบุตร
พรมคุณ
ผุดผ่อง
วังกลาง
เนาวบุตร
บุญศรี
ซอกลม
สมหวัง
บุญวิเศษ
ฤกษ์มา
หันตุลา
สาทิพย์จันทร์
ทองบ่อ
งามฉลวย
งามฉลวย
เจนศรี
อยู่เย็น
มามาก
อ่อนหนองหว้า
อินทับ
ส่วนบุญ
บังเมฆ
นาคำ
อบเชย
ส่วนบุญ
สุระโส
อำพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
๒๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา

๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวนา
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวนา
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวนา

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวนา
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวนา
๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวนา
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวนา
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวนา
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวนา

๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวนา
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวนา
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวนา
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๒๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ

๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาตอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดปาตอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๖๓
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เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๐ เด็กหญิงกัญญาภัค
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๙
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๑

เด็กชายจีรพัฒน์
เด็กชายฉัชนัน
เด็กชายปรเมศวร์
เด็กชายสุทธินนท์
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพิชญ์สินี
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายวิษณุ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายคงชนะ
เด็กชายคชสีห์
เด็กชายคณิต
เด็กหญิงชนัญธร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงเมทิยาพร
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายผดุงเดช
เด็กชายสุชานนท์
เด็กชายไกรวิชย์
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กชายเตชสิทธิ์
เด็กชายวรวิทย์
เด็กชายยุรนันท์
เด็กชายวรภพ
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายกิตตินันท์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๒ เด็กชายเกียรตินิพนธ์

เด็กหญิงขวัญข้าว
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๔ เด็กชายเอกภพ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๓

นามสกุล
ค้าข้าว
คำเบ้าเมือง
พวงจันทร์
ดัชภุยาวัตร
จันทะปตถา
ส่วนบุญ
ยืนสุข
พิเคราะห์ยาม
ธงไชย
โจระสา
สิงหา
ทุ่มโมง
ขุมคำ
ขุมคำ
ขุมคำ
เจริญผิว
สายสีแก้ว
ไชยศรี
หลักหาญ
มิ่งขวัญ
ปองกัน
เขียวคราม
มิ่งขวัญ
นนทพันธ์
หอมหวล
แต้โนนฝาว
เข็มเพชร
ชาวไทย
แก้วศรี
พยัคใหม่
ต้นพรม
จำปาทอง
หมู่ยา
อินทวุธ
ดวงแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระจาย

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระจาย
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระจาย
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระจาย
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระจาย
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระจาย

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระจาย
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระจาย
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระจาย
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระจาย
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเกิด
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเกิด

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเกิด
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเกิด
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนิคม
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนิคม
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนิคม
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนิคม

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงไข่

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงไข่
๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงไข่
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงไข่
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงไข่
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงไข่
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงไข่

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดกระจายนอก
วัดกระจายนอก
วัดกระจายนอก
วัดกระจายนอก
วัดกระจายนอก
วัดกระจายนอก
วัดกระจายนอก
วัดกระจายนอก
วัดกระจายนอก
วัดกระจายนอก
วัดคำเกิด
วัดคำเกิด
วัดคำเกิด
วัดคำเกิด
วัดเชียงเครือ
วัดเชียงเครือ
วัดเชียงเครือ
วัดเชียงเครือ
วัดเชียงเครือ
วัดเชียงเครือ
วัดเชียงเครือ
วัดเชียงเครือ
วัดม่วงไข่
วัดม่วงไข่
วัดม่วงไข่
วัดม่วงไข่
วัดม่วงไข่
วัดม่วงไข่
วัดม่วงไข่

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๕

เด็กหญิงมินธิดา
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงปรียาดา
เด็กชายกิตินันท์
เด็กหญิงชนิดา
เด็กชายราเชนทร์
เด็กชายลัทธพล
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายสุวรรณภูมิ
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายธนพนธ์
เด็กหญิงปยพร
เด็กหญิงศศินิภา
เด็กชายจักรินทร์
เด็กหญิงฉัตรสุดา
เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายธนดลย์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงนันฐิชา
เด็กชายภานรินทร์
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงวรันพร
เด็กชายวีรพล
เด็กหญิงอรกมล
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายเจษฎากร
เด็กหญิงธีรนาฏ
เด็กชายนพกรณ์
เด็กชายนรินทร์
เด็กชายปญญวัฒน์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๙

นามสกุล

จอมหงษ์
อังสนุ
โพธิสาร
พรมสวัสดิ์
วันเที่ยง
ธัมมา
บุญล้น
สุตะโท
เลสัก
อินอ่อน
ธรรมนุ
เอกวงษา
ศิลาชัย
พรมจันทร์
เอสามี
จันทมาศ
ช่างเหล็ก
บุญแก้ว
อินทรอ่อน
หอกคำ
ช่างสาร
พุทธบูรณ์
สะศิลา
บุญพร้อม
ห่มซ้าย
หมื่นศรีพรหม
มณีเรือง
สุวิไล
กลางถิ่น
ทองงาม
ถี่ถ้วน
แสนกล้า
เหลาเป
ทองงาม
เด็กหญิงพรรณนวรต สาลี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบาก
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบาก
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบาก
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบาก
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบาก

๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบาก
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบาก
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบาก

๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบาก
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบาก
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบาก
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง

๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง

๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง

๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตาไห
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตาไห
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตาไห
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตาไห
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตาไห

๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตาไห

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตาไห
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตาไห

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเตาไห

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองบาก
วัดหนองบาก
วัดหนองบาก
วัดหนองบาก
วัดหนองบาก
วัดหนองบาก
วัดหนองบาก
วัดหนองบาก
วัดหนองบาก
วัดหนองบาก
วัดหนองบาก
วัดโนนรังพัฒนาราม
วัดโนนรังพัฒนาราม
วัดโนนรังพัฒนาราม
วัดโนนรังพัฒนาราม
วัดโนนรังพัฒนาราม
วัดโนนรังพัฒนาราม
วัดโนนรังพัฒนาราม
วัดโนนรังพัฒนาราม
วัดโนนรังพัฒนาราม
วัดโนนรังพัฒนาราม
วัดโนนรังพัฒนาราม
วัดโนนรังพัฒนาราม
วัดโนนรังพัฒนาราม
วัดโนนรังพัฒนาราม
วัดโนนรังพัฒนาราม
วัดเตาไห
วัดเตาไห
วัดเตาไห
วัดเตาไห
วัดเตาไห
วัดเตาไห
วัดเตาไห
วัดเตาไห
วัดเตาไห

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๐

ชื่อ
เด็กชายพัชรพล

ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๑ เด็กหญิงพัชราภรณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๔

เด็กชายภาณุภัทร
เด็กหญิงมาลินี
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายวุฒิศักดิ์
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงแสนแก้ว
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายชนะพล
เด็กชายชาญเฉลิม
เด็กหญิงฐิตารีย์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายทรงพล
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายภีมมพัฒน์
เด็กชายภูริภัทร
เด็กชายภูวนาธ
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กชายศักรินทร์
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอรรถพร
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กหญิงชนัญธิดา

นามสกุล
ลือนาม
วิชาทร
อุสาหกิจ
นารีรัตน์
ทองงาม
ลำพุทธา
พานดวง
ขยันทำ
ผ่านคำ
วุฒิธรรมาทร
แสนสิ่ง
เขียวขำ
เกตุบุตร
เข็มเพชร
ไชยงาม
เสาะแสวง
ไหลรินทร์
ประจงจิต
ไชยงาม
จันใด
จันเหลือง
ไชยสิทธิ์
ปองกัน
โพธิ์ศรี
แสงส่อง
จันเหลือง
ปองกัน
จันเหลือง
ไหลริน
ส่งศรี
จันใด
ปองกัน
ประจงจิตร
ปองกัน
วงศ์สุริยา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตาไห
๒๒/๐๒/๒๕๕๓

๐๘/๑๐/๒๕๕๓
๑๗/๑๑/๒๕๕๓
๑๑/๑๒/๒๕๕๓

๑๐/๐๗/๒๕๕๓
๐๑/๐๘/๒๕๕๓
๑๓/๐๒/๒๕๕๓

๐๘/๐๗/๒๕๕๓
๑๙/๐๘/๒๕๕๓
๒๗/๐๓/๒๕๕๔
๒๕/๐๘/๒๕๕๓
๑๔/๐๓/๒๕๕๓

๐๖/๐๖/๒๕๕๓
๐๖/๐๘/๒๕๕๓
๑๘/๐๑/๒๕๕๓
๒๗/๐๔/๒๕๕๓
๒๓/๑๑/๒๕๕๓

๐๗/๑๐/๒๕๕๓
๐๓/๑๐/๒๕๕๓
๒๕/๐๘/๒๕๕๓

๐๓/๐๗/๒๕๕๓
๐๕/๐๔/๒๕๕๓
๒๐/๑๐/๒๕๕๓
๒๐/๐๙/๒๕๕๓
๒๖/๑๑/๒๕๕๓

๒๔/๐๙/๒๕๕๓
๑๘/๐๗/๒๕๕๓
๑๔/๐๓/๒๕๕๓
๒๓/๐๙/๒๕๕๓
๑๘/๐๒/๒๕๕๓
๑๗/๐๕/๒๕๕๓
๑๘/๐๓/๒๕๕๓
๒๕/๑๑/๒๕๕๓

๓๐/๐๗/๒๕๕๓

วัดเตาไห
โรงเรียนบ้านเตาไห
วัดเตาไห
โรงเรียนบ้านเตาไห
วัดเตาไห
โรงเรียนบ้านเตาไห
วัดเตาไห
โรงเรียนบ้านเตาไห
วัดเตาไห
โรงเรียนบ้านเตาไห
วัดเตาไห
โรงเรียนบ้านเตาไห
วัดเตาไห
โรงเรียนบ้านเตาไห
วัดเตาไห
โรงเรียนบ้านเตาไห
วัดเตาไห
โรงเรียนบ้านเตาไห
วัดเตาไห
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วัดโพธิสัตว์

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๕

เด็กหญิงนภัสกร
เด็กชายปญญากร
เด็กชายลาภวัต
เด็กชายสหวิทย์
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายกฤติศักดิ์
เด็กชายกิตติวินท์
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงณัฏฐภัทร
เด็กชายปติณัช
เด็กชายพิชากร
เด็กชายวชิระ
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสิรประภพ
เด็กหญิงสุวิมล
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงนรินทิพย์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๖

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๗ เด็กหญิงพัชราภรณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๙
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๔

เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายต้นเมษา
เด็กชายวายุ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายอธิชา
เด็กชายปวริศร์
เด็กชายพงศ์รพี

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๕ เด็กหญิงอริชญาภรณ์

เด็กชายณรงค์ศักย์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๗ เด็กชายวงศกร
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๖

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๘ เด็กหญิงกัญญาภัทร
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร

นามสกุล
วะรุณพงษ์
ชื่นตา
สรรพทรัพย์
มุทะเสน
หวังบุญ
ทองเกลียว
บุญเกิด
ดีสตา
วงศ์แก้ว
กองสินธ์
ช่างเหล็ก
โคตา
แขกพงศ์
โสมณวัตร
แซ่อือ
อินอ่อน
เวียงแก้ว
คำทอง
แสนรัมย์
มะปะโพธิ์
มีชัย
อินอ่อน
อุดรวงศ์
บุญศุก
สารินทร์
อินอ่อน
บุญเติม
ศิลารัตน์
สุทธวงศ์
อาจณรงค์
ทองใจ
เงินถม
พิลาวัลย์
พรมมินทร์
เสนาสังข์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิญาณ
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิญาณ

๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิญาณ

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิญาณ
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิญาณ

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิญาณ
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพธิญาณ

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิญาณ
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแข้

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแข้
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแบง
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแบง
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแบง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแบง

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแบง
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพธิสัตว์
วัดโพธิสัตว์
วัดโพธิสัตว์
วัดโพธิสัตว์
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดโพธิญาณ
วัดโพธิญาณ
วัดโพธิญาณ
วัดโพธิญาณ
วัดโพธิญาณ
วัดโพธิญาณ
วัดโพธิญาณ
วัดโพธิญาณ
วัดหนองแข้
วัดหนองแข้
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๐

เด็กชายดนัย
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายชุติพนธ์
เด็กหญิงฐิติมา

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๕

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๖ เด็กหญิงณัฐิญามินท์

เด็กชายไตรภพ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๘ เด็กชายธเนศ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๗

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๙ เด็กหญิงนันทิกานต์

เด็กหญิงบันฑิตา
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๑ เด็กชายปยวิทย์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๐

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๒ เด็กชายพรประเสริฐ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๓

เด็กหญิงพิมนภัส
เด็กหญิงวิภารัตน์
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงอภัชญา
เด็กหญิงอรรัมภา
นางสุวณี
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงกนกลัดดา
เด็กหญิงชลธิดา
เด็กหญิงณัฐสราณ์
เด็กชายธนพันธ์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๔ เด็กหญิงธิดากาญจน์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๔

เด็กชายนราธิป
เด็กหญิงบุษกร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายภูมิสูง
เด็กชายกมลเทพ
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงสใบแพร
เด็กชายสิทธิพัฒน์
เด็กชายกฤตพัฒน์
เด็กชายจิรพงศ์

นามสกุล
ปองชาลี
แก้วล้วน
เสอุดม
นครชัยศรี
เพียรบุญ
มีไชย
การะพันธ์
ลุผล
พิมสิม
ศรีสุวรรณ
เดชสมบูรณ์
มะโรงมืด
สิงคะ
จันทร์ประทัดร์
เสมอดี
ดีคำไฮ
บุญจันทร์
รัตนวงศ์
คำผาย
ช่วยอุปการ
ศรีแสง
ทองบ่อ
ประจวบสุข
กุลกิจ
สีอินทร์
พรมจันทร์
มุ่งเรียมกลาง
คำแก้ว
เสาประธาน
พวงปญญา
จันทร์ทองรัตน
บุญทวี
ศรีวะรมย์
มีผล
มาศขาว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ วัดสิงห์ทอง
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ วัดสิงห์ทอง
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ วัดสิงห์ทอง
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ วัดสิงห์ทอง

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย

๐๔/๐๖/๒๕๑๓ กศน.อำเภอทรายมูล

วัดบูรพารามใต้
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ วัดไทยเจริญ
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ วัดไทยเจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ วัดไทยเจริญ
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำเตย
วัดสิงห์ทอง
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเตย
วัดสิงห์ทอง
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๕

เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงจุฑาภรณ์
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงฐิติภา
เด็กหญิงทินมณี
เด็กชายธนกร
เด็กชายปรัชญา
เด็กหญิงพัชชา
เด็กหญิงภรณ์ธิชา
เด็กหญิงยุภารัตน์
เด็กชายรัฐศาสตร์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๕

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๖ เด็กหญิงวรรณกานต์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๗

เด็กหญิงอุบลรัตน์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๘ เด็กหญิงกุลชาภรณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๙

เด็กหญิงดวงฤทัย
เด็กชายธีรนันท์
เด็กชายนนทชัย
เด็กชายปญญา
เด็กชายณัฐธวุฒิ
เด็กชายธีลชัย
เด็กหญิงเนตรฤทัย
เด็กหญิงพรรณิภา
เด็กหญิงสุพัชชา
เด็กหญิงอรษา
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงทิพธิดา
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กหญิงมนัญชยา
เด็กหญิงศศิวิภา
เด็กชายศิลาวุฒิ
เด็กชายสิงหา
เด็กชายอธิวัฒน์

นามสกุล
ไตรยพันธ์
ร้อยพรหมมา
สุทธิภักดิ์
ศรีสุวรรณ
ภูซ้ายศรี
อ่างทอง
ชมภูเทพ
กายภาพ
แก้วดี
บุญปก
อุระสนิท
บุญปก
ทานะขันธ์
แสวงศรี
วันอ่อน
การินทร์
จันเปาว์
ไกยเกษ
ศรีจันทร์
ลูกเงาะ
วันอ่อน
คำศรี
ปฏิบุตร
การินทร์
ทารขะจัด
คุณสุทธิ์
ตรีโอษฐ์
แปงเงิน
แก้วเกิด
ดวงตา
ฉำคำ
วิรุณพันธ์
จูมพิลา
กิริยะ
โสภา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์
๐๓/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์

๐๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์
๑๗/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์

๐๕/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองลุมพุก
วัดหนองสวรรค์
วัดหนองสวรรค์
วัดหนองสวรรค์
วัดหนองสวรรค์
วัดหนองสวรรค์
วัดหนองสวรรค์
วัดหนองสวรรค์
วัดหนองสวรรค์
วัดหนองสวรรค์

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๐

เด็กชายชัชวาล
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายธัชชัย
เด็กหญิงธัญทิพ
เด็กหญิงจีรภัทร
เด็กหญิงปลายฟา
เด็กชายคนากร
เด็กชายธานินทร์
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงณัฐรดา
เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กหญิงวิภาลดา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงณัฐฐินันท์
เด็กหญิงนภาลัย
เด็กหญิงนรมน
เด็กชายปรีชา
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงสุธินี
เด็กหญิงชุติมาพร
เด็กชายนฤเทพ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๙
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๒

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๓ เด็กหญิงพิมพ์มาดา

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงอริยา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงนันธิกา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายพลกฤษณ์
เด็กชายกมลฤทธิ์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๒

นามสกุล
กาวสูงเนิน
เข็มลา
คชลน
ลาดลอด
สุรัตน์
สมัยใหม่
บุญทา
น้อยมูลศรี
พรมสุวรรณ
ด่านซ้าย
แสงนาค
ศรีสุรัตน์
จันทสิงห์
ชุปวา
พัดทาบ
แพงแสง
ผลกอง
พันธ์คูณ
นาเวียง
วรรณสิงห์
สงวนรัมย์
ทรายทอง
สายคำวงศ์
บุญทรง
ทับแสง
ตุดถีนนท์
ขัตติสอน
ชนะวงศ์
องอาจ
พันธ์วงษ์
มีศิริ
วิเวกวินย์
ทองมหา
แสนวงษ์
ชูรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม

วัดหนองสวรรค์
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
วัดหนองสวรรค์
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
วัดหนองสวรรค์
๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสนม
วัดหนองสวรรค์
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง
วัดลัฎฐิวัน
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง
วัดลัฎฐิวัน
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดอัมพวัน
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดอัมพวัน
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดอัมพวัน
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดอัมพวัน
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดอัมพวัน
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดอัมพวัน
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดอัมพวัน
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดอัมพวัน
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ
วัดโชติเขตตาราม
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ
วัดโชติเขตตาราม
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ
วัดโชติเขตตาราม
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ
วัดโชติเขตตาราม
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
วัดโชติเขตตาราม
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
วัดโชติเขตตาราม
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
วัดโชติเขตตาราม
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
วัดโชติเขตตาราม
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
วัดโชติเขตตาราม
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
วัดโชติเขตตาราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
วัดโชติเขตตาราม
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
วัดโชติเขตตาราม
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
วัดโชติเขตตาราม
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป) วัดทุ่งอีโอก
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป) วัดทุ่งอีโอก
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป) วัดทุ่งอีโอก
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเปา
วัดหนองเปา
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเปา
วัดหนองเปา
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิงห์
วัดจันทร์เกษม
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิงห์
วัดจันทร์เกษม
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสิงห์
วัดจันทร์เกษม
สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายฐาปกรณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๖ เด็กชายธนกฤต
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๗ เด็กชายธนภัทร
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๘ เด็กชายอธิพล
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๕

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๙ เด็กชายกฤษณพงศ์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๖

เด็กชายณัฐรัตน์
เด็กชายธนพงษ์
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายปวีกรณ์
เด็กหญิงอริชา
เด็กหญิงฑินันพร
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงธิติมา
เด็กชายธีระเดช
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กชายพันธกานต์
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงนรีนุช
เด็กหญิงนิชาภา
เด็กหญิงปาธิตา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงกรชวัล
เด็กหญิงชนันธร
เด็กชายชยากร
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงชลนิภา
เด็กหญิงชัญญานุช

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๗ เด็กหญิงชุติกาญจน์

เด็กหญิงธัญพิชชา
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๙ เด็กหญิงพิมย์ชนก
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๘

นามสกุล
จันดารักษ์
ย่องมณี
พิมพ์สวัสดิ์
จันละบุตร
จันดารักษ์
ชูรัตน์
จันดารักษ์
ชูรัตน์
สุทธิอาคาร
ชูรัตน์
นวมเจริญ
รุ่งรัตน์
ชูรัตน์
ผิวเงิน
ชูรัตน์
ชูรัตน์
ชูรัตน์
กล้าหาญ
อินทรบุตร
มาเจริญ
ทานะขันธ์
บุญเนตร
ประทุมมา
พิมพ์อินทร์
โสคำภา
สารภาพ
พันธ์ดวง
คำชู
พางาม
วายุปก
โสภารักษ์
เจริญชัย
ศรีเนตร
หนองหงอก
ศิริโสม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิงห์
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสิงห์
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิงห์
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม

๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม

๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม
๒๓/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่
๐๕/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่
๑๘/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่
๑๖/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่

๐๔/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๐

เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงอุษณีย์
เด็กชายทักษิน
เด็กชายเบญจรงค์
เด็กชายอัครเดช
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายพชร
เด็กหญิงสุภานันท์
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายอชิตะ
เด็กหญิงนพภัสร
เด็กชายปรมินทร์
เด็กหญิงไพลิน
เด็กหญิงสิริขวัญ
เด็กชายอนุศักดิ์
เด็กชายปรีชา
เด็กชายศุภกิจ
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายธนวัฒน์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๕

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๖ เด็กหญิงเบญญาภา

เด็กชายพีระพันธ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๘ เด็กหญิงภคพร
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๗

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๙ เด็กหญิงศิริญาภรณ์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๔

เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงณิชา
เด็กชายดนุพร
เด็กชายตะวัน
เด็กชายธนธัส

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

วรรณวงศ์
สิงห์ทองห้อม
พรมจันทร์
สลับศรี
ศิลาลัย
รุสำเร็จ
กุมารสิทธิ์
สอนมาลา
กุมารสิทธิ์

๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

ชาติมนตรี
ละนาม
สร้อยมาศ
ถนอมบุญ
แก้วใสย์
ปดภัย
เชียงพฤกษ์
บุญช่วย
โสดาวัน
ชูศรีทอง
คงทน
พวงมาลัย
คำหอม
ทองหล่อ
ศรีแก้ว
วงษ์กันยา
นกขุนทอง
อุปพงษ์
กะมุติรา
ก้อนคำ
หอมทวี
ทวีชัย
สุมาพา
พันธุ์ปลา
ศรีทอง
วงอนุ

๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผือฮี

๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง

๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพง

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพง
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพง
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวดอน
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดอน
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดมหาธาตุ
วัดเวินชัย
วัดเวินชัย
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดอรุณาราม
วัดอรุณาราม
วัดอรุณาราม
วัดอรุณาราม
วัดอรุณาราม
วัดอรุณาราม
วัดอรุณาราม
วัดขาทราย
วัดโนนงิ้ว
วัดโนนงิ้ว
วัดโนนงิ้ว
วัดโนนงิ้ว
วัดโนนงิ้ว
วัดโนนงิ้ว
วัดโนนงิ้ว
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๕

เด็กหญิงนันทพร
เด็กชายยศพัฒน์
เด็กหญิงสุพัชชา
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายไกรวุฒิ
เด็กชายชนะพล
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายดนัย
เด็กชายทนพร
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายอดุลวิทย์
เด็กหญิงรมย์ธีรา
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงขวัญมุก
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายนิติกร
เด็กหญิงอรสา
เด็กชายกชกร

ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๙
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๔

ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๕ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กหญิงกัลยาณี
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๗ เด็กชายนพรัตน์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๘ เด็กหญิงปฏิมากร
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๙ เด็กชายประเสริฐ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๖

ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๐ เด็กหญิงปรียาภรณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๙

เด็กชายวรายุส
เด็กชายอาทิวราห์
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงแก้วกันยา
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายปติภัทร

นามสกุล
จันทะภา
วิฤทธิ์ชัย
หมื่นถลา
จันทิม
วิชัยศรี
จันดี
ยอดทอง
มรีจันทร์
โสรมรรค
ผังดี
สุนา
หนุนกระโทก
กัมจันทร์
สำราญจิตต์
ทองโนนไทย
แก้วลี
คำหงษา
คงใต้
หันตุรินทร์
กุลสโมรินทร์
ทารัตน์
ปนศิริ
ชัยทัพ
คำมี
ปองศรี
งามทอง
ชูตระกูล
วงษ์คำน้อย
ลีดอกไม้
ดอกตะไก้
อุทานุเคราะห์
อ่อนเฉลียง
ผักขเชต
วงษ์ศรีแก้ว
ศรีชนะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดง

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดง
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง

๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดบ้านแดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๐

เด็กชายพิชยดนย์
เด็กชายภูวดล
เด็กชายราชันย์
เด็กชายวนภูมิ
เด็กชายวันชัย
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงกมลฉัตร
เด็กหญิงขวัญตา
เด็กหญิงกวิตา
เด็กหญิงจีรวรรณ
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิรมล
เด็กชายอนันต์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๒

ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๓ เด็กหญิงพลอยกมล
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๗

เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงไอลดา
เด็กชายโชคชัย
เด็กชายผดุงเดช
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายไตรวิชญ์
เด็กชายธนัชชัย
เด็กชายรุ่งเรือง
เด็กหญิงกรพินธุ์
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายวาสนา
เด็กหญิงสายทอง
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายธีรศักดิ์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๘ เด็กชายประวินณวัฒน์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๔

เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงสายใจ
เด็กหญิงกรกหนก
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงนัจนิชา
เด็กชายรัฐฑิเบตร

นามสกุล
นักผูก
ศรีชนะ
วงษ์คำน้อย
สีแจ่ม
คำแสน
ไกรวงษ์
ดาหอม
พันธ์ศรี
สุริยวงค์
ทุมพร
สว่างวงศ์
ตรีภพ
คงทวี
สาคำ
ธงธานี
ทุมเสน
แทบท้าว
คำนนท์
พ่อยันต์
ครูสุวรรณ์
บุริทัศน์
ศรีสระคู
ศรีชนะ
ศรีชนะ
สาขะสิงห์
ทุมเสน
ทุมเสน
ชื่นตา
ศรีชนะ
แก้วพวง
พรมหาชัย
ศรีชนะ
ลัดดาไสว
ศรีกาลัง
อั้งโก๊ะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงสำราญ
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงสำราญ
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงสำราญ

๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงสำราญ

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงสำราญ
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงสำราญ

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงสำราญ
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงสำราญ
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงสำราญ

๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงสำราญ

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูถำพระพรเจริญ
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูถำพระพรเจริญ

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูถำพระพรเจริญ
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูถำพระพรเจริญ
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูถำพระพรเจริญ

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูถำพระพรเจริญ
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านภูถำพระพรเจริญ

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูถำพระพรเจริญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดดงสำราญ
วัดดงสำราญ
วัดดงสำราญ
วัดดงสำราญ
วัดดงสำราญ
วัดดงสำราญ
วัดดงสำราญ
วัดดงสำราญ
วัดดงสำราญ
วัดดงสำราญ
วัดเที่ยงนาเรียง
วัดเที่ยงนาเรียง
วัดเที่ยงนาเรียง
วัดเที่ยงนาเรียง
วัดเที่ยงนาเรียง
วัดเที่ยงนาเรียง
วัดเที่ยงนาเรียง
วัดเที่ยงนาเรียง
วัดเที่ยงนาเรียง
วัดเที่ยงนาเรียง
วัดเที่ยงนาเรียง
วัดภูถำพระ
วัดภูถำพระ
วัดภูถำพระ
วัดภูถำพระ
วัดภูถำพระ
วัดภูถำพระ
วัดภูถำพระ
วัดภูถำพระ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๕

เด็กหญิงสุริฉาย
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงสุธินันท์
เด็กหญิงจรัญญา
เด็กชายจิระโรจน์
เด็กหญิงธิติมา

ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๐

ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๑ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กชายกฤติพงศ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๓ เด็กหญิงกัญญาภัค
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๒

ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๔ เด็กหญิงกาญจน์ชนิดา
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๕

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงณภัชชา
เด็กชายณฤภัท
เด็กหญิงณัชนันท์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐกร
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายณัฐพัชร
เด็กชายณัฐรัชต์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๖ เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๙

นามสกุล
พรมหาชัย
แดงเทโพ
สีดาจิตร์
ท่าเข
อรชร
ทองน้อย
สีมะหันต์
แสงชมภู
สว่างศรี
สีกา
ศรีมันตะ
ศรีมันตะ
อะกะเรือน
ทองน้อย
ศรีจันทร์
พงษ์สนิท
งามหลาย
จูมคำ
ศรีโชค
ครุผาด
เงาศรี
บัวระภา
การิทา
อ่างแก้ว
มั่นคง
ศรีอุไร
พิมพ์เทพ
ไชยมี
มีศักดิ์
เรืองเทพ
นามสง่า
อ่อนแก้ว
สว่างวงษ์
เกตุหนองโพธิ์

เด็กชายทศพร
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายธณาธิป
เด็กหญิงธนกชพร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน พรมเกต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านภูถำพระพรเจริญ

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดภูถำพระ
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
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วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๐

เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงนิรดา
เด็กหญิงบุญยอร
เด็กชายปณิธาน
เด็กหญิงปริชาติ
เด็กหญิงผุสดี
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กชายพลวัตร
เด็กหญิงพันวิสา

ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๐ เด็กหญิงพิชญานันณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๑ เด็กชายพิพัตน์พงศ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๔

นามสกุล

ศรีวสุทธิ์
ทับบุญ
ธงไชย
แทบท้าว
เพ็งเหล่างิ้ว
สุพลริ
ดวงตา
จำลองโพธิ์
อุตอามาตย์
เวฬุวนารักษ์
บุญเรือง
มูลสาร
ปาปะกัง
สุนทรแตร
ไนยะกูล
เส้นเศษ
ไนยะกูล
บุญบรรลุ
นวลฝาย
ศรีวะรมย์
จันทร์งาม
มูลสาร
โพธิ์พันธ์
เสนาพรหม
สีไชย
เที่ยงธรรม
เสนาพรหม
เปไสล
มุละสีวะ
ถวิลไพร
สังข์ทอง
ธนังสมบูรณ์
บุญทวี
ขันสัมฤทธิ์

เด็กหญิงพิมภัสสร
เด็กชายภควัต
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กชายเมคิน
เด็กหญิงยโสธริยา
เด็กหญิงรมย์ฤดี
เด็กหญิงลฎาภา
เด็กชายเลิศชาย
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายวีรเดช
เด็กชายศรัทธา
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายศุจินธร
เด็กหญิงศุภธิดา
เด็กหญิงศุภากร
เด็กหญิงสวรินทร์
เด็กหญิงสิริญาพร
เด็กชายสุกฤษฏิ์
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงอติพร
เด็กหญิงอนัญญา ศรีละโคตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๗/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๕

เด็กชายอนุชา
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงอรกมล
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายอัจฉริยะ
เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กชายอัสนี
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กชายนรากร
เด็กหญิงกัลย์ธิดา

ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๖

ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๗ เด็กหญิงฉัตราภรณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๙

เด็กหญิงปภาวี
เด็กหญิงสุนันทรา
เด็กหญิงสุภารัตน์
เด็กชายตะวัน
เด็กชายศิลภัส
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กชายขวัญชัย
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กหญิงชุติกานต์
เด็กชายติณณภพ
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนะเทพ
เด็กชายธัญเทพ
เด็กชายนฤเบศวร์
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงอารดา
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงจารุนิภา

นามสกุล
ราตรี
จันทร์เรือง
หมุนโย
ปทุมวัน
ประทุมวัน
พรมลี
ภูเอิบ
คชเดช
วรรณดี
พลรักษา
บุญมาโค
กาละจักร
เสาทอง
คุณเพียร
กฤษณกาญจน์
เดชนรสิงห์
ทำเลดี
สีระ
คล้ายรักษา
เบ็ญฮยีร์
มะฮง
สีหะวงษ์
เลาะฟอ
ธนาคุณ
ปจจัยโคถา
แก่นจำปา
สุขมาก
เวฬุวนารักษ์
กลมเกลียว
เสน่ห์พูด
ศรีวันคำ
แสงศรี
จันดี
สาระบัญ
จันทร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคร
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสองคร
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคร

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคร
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคร
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคร
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

๑๖/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๐๑/๐๗/๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย

วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดเหล่าตำแย
วัดเหล่าตำแย
วัดเหล่าตำแย

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๐

เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายปริพัฒน์
เด็กหญิงปยะฉัตร
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กหญิงอังคณา
เด็กชายอิทธิพล
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงมะลิ
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กชายศิริวรรธน์
เด็กหญิงสุปราณี
เด็กชายกฤษฎา

ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๕

ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๖ เด็กหญิงจรูญลักษณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๔

เด็กหญิงจิรัญญา
เด็กชายจีรพัฒน์
เด็กชายธนพล
เด็กชายปติศักดิ์
เด็กหญิงพันธ์ชิตา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงศิริภัสสร
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายคณาพงษ์
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงทิพย์วิภา
เด็กชายธนศักดิ์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กชายธีรวุฒิ
เด็กหญิงปริยาพร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายภานุวัฒน์

นามสกุล
นาควัญ
ขันเงิน
รสปุง
ขันตรีกรม
พรมจันทร์
สาระบัญ
บุญคาน
เผ่าศิริ
ชูรัตน์
พันธ์เลิศ
สนธิรา
แก้วแสนเมือง
สว่างศรี
ปรีดาชารีรัตน์
พูนมั่น
น้อยวังคลัง
อุปรา
บุญศรี
ทองบ่อ
มวลตะคุ
จำนงศาสตร์
วังมา
พันธ์ดวง
ขันเงิน
กันภัย
มูลอามาตย์
ตรีกุล
ทำเลดี
สว่างวงค์
เลขนอก
สุวนัตน์
แวมประชา
ขวัญทอง
เผ่าศิริ
ขยันทำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขเกษม

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขเกษม

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขเกษม

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขเกษม

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสุขเกษม

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขเกษม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเหล่าตำแย
วัดเหล่าตำแย
วัดเหล่าตำแย
วัดเหล่าตำแย
วัดเหล่าตำแย
วัดเหล่าตำแย
วัดเหล่าตำแย
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๕

เด็กหญิงเรนุมาศ
เด็กหญิงลภัสกร
เด็กชายวรพล
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายวสันต์
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กชายชุติพนธ์
เด็กหญิงยุพาภรณ์
เด็กชายเกียรติคุณ
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กชายอัครัช
เด็กชายปฐมพงษ์
เด็กหญิงกนกลัดดา
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กชายฐิติศักดิ์
เด็กชายธนากร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศธร
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงธนาพร
เด็กชายนพดล
เด็กหญิงนิชาภัทร
เด็กชายเนติธร
เด็กชายพลพิพัฒน์
เด็กหญิงสิดารัศมิ์
เด็กหญิงอนันต์ญา
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายพงศธร
เด็กชายขจรศักดิ์
เด็กชายชัชพล
เด็กชายชุตินันท์
เด็กชายธนันชัย

ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๙
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๙

นามสกุล

บุญเชิด
พรมภักดี
ถิ่นพนา
บรรลือหาญ
สุวรรณเพชร
เนาวราช
แสงศรีคำ
ภูจุธาตุ
วงษ์ศรีแก้ว
ทองบ่อ
ไชยยศ
ศรีเล็ก
โกตวัตร
พันธ์เพชร
ศรีแจ่ม
สารศิริ
นาถาบำรุง
บุญทะวัน
สามาอาพัฒ
คุยดี
อาจหาญ
แก่นแสง
พรหมบุตร
เรือนคำ
นาถาบำรุง
บุญทะวัน
รัตนเทพ
พันธ์เพชร
แก่นแสง
วงษ์ศรีแก้ว
สุขสำราญ
เสพสุข
มิ่งขวัญ
ไนยจิตย์
เด็กหญิงนิธยาภรณ์ หมายมี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขเกษม

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสุขเกษม

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร

๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบอน

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำบอน
๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำบอน
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดไกรสร
วัดกุดไกรสร
วัดกุดไกรสร
วัดกุดไกรสร
วัดกุดไกรสร
วัดกุดไกรสร
วัดกุดไกรสร
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๐ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๐

เด็กชายปรมินทร์
เด็กชายพงค์พณิช
เด็กหญิงพรรณิภา
เด็กหญิงพีรกานต์
เด็กชายวัชรากร
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอัยดา
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กหญิงขวัญฤดี
เด็กหญิงฐิตาภรณ์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายทัสสยุ
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายธีรวัต
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงพิมพ์พิศา
เด็กหญิงพิมลนาฏ
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวัชรา
เด็กชายศัตรูพ่าย
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายจตุพร
เด็กหญิงณัฏฐธิดา

ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๘

ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๙ เด็กหญิงทิพย์ประภา

ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๔

เด็กชายธนดล
เด็กหญิงนงนุช
เด็กหญิงพรณภา
เด็กหญิงพรลดา
เด็กชายภูมิพิพัฒน์

นามสกุล

กั้วนามน
บุตรวงษ์
พันเพ็ชร
คงจิ๋ว
กาลจักร
เผ่าเพ็ง
จงสูง
บุญศรี
ไชยรักษ์
บุญพุด
ปาละวงษ์
จำปาจันทร์
จันทร์สว่าง
อุปรา
จำปาจันทร์
งามหอม
ลครชัย
พินทรัพย์
ปรูกระโทก
อุ่นดวงแก้ว
มลิวัน
จิตรสูงเนิน
สังข์เกิด
ทองทัด
ปานา
มาตรา
แก้วมณี
มูลสาร
สีมันตะ
พยุงวงษ์
วรภาพ
ชมภูหลง
สีพรม
โพธิษา
สอนแสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว

๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว

๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๕

เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงวิภวานี
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายอริญชัย
เด็กชายอธิราช
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายชนินทร์
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายทินกร
เด็กชายนนธวัฒน์
เด็กหญิงยุพารัตน์
เด็กชายศุภานิช

ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๘

ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๙ เด็กหญิงสุพรรณษา

ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๑

เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงปวริศา
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายกิตติภณ
เด็กชายทวีโชค
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กชายสัณหณัฐ
เด็กชายสันติภาพ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๒ เด็กหญิงสุดาลักษณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๓

เด็กชายกนกพล

ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๔ เด็กหญิงกัญญาพัชร
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๕ เด็กหญิงครองขวัญ

เด็กชายคุณานนต์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๗ เด็กชายชัชชน
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๘ เด็กหญิงชุติภา
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๙ เด็กชายณรงค์เดช
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๖

นามสกุล
บุตรหนองหว้า
สิงห์โต
มูลสาร
ไพเลียง
ธนาคุณ
สุภาพ
สอนชัยมูล
มูลสาร
บูรณะ
เอ้หวัง
ฤาษี
ปกสำโรง
มูลสาร
สาขากรณ์
สาจันทร์
คำทอง
มูลสาร
ผุดผ่อง
ยศประสงค์
ส่วนเสน่ห์
บุญทวี
ภาวะดี
สมบัติหล้า
ภาคแก้ว
สัพพัญู
มูลสาร
มูลสาร
ศรีวะรมย์
มูลสาร
ชื่นสมบัติ
ขวัญกลาง
กาละปกษ์
ทองบ่อ
มูลสาร
แสงใสแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโปง
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปง
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปง
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปง

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปง
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปง

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปง
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปง

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปง
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปง
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปง
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดนาโปง
วัดนาโปง
วัดนาโปง
วัดนาโปง
วัดนาโปง
วัดนาโปง
วัดนาโปง
วัดนาโปง
วัดนาโปง
วัดนาโปง
วัดนาโปง
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๐

เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงธัญทิชา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงปฐิตา
เด็กหญิงปยาพัชร
เด็กชายพงษ์พัฒน์
เด็กหญิงภัทรปภา
เด็กชายเมฆา
เด็กชายยุทธนา
เด็กชายลายเสือ
เด็กชายวรวรรณ
เด็กชายวัชร
เด็กหญิงศิริพร
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงอาริยา
เด็กหญิงอิงกมล
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กชายชินวุฒิ
เด็กชายธดากรณ์
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายคณาพงษ์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงฐิติพันธ์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๔

นามสกุล
ขิมทอง
ทำทอง
สาระคำ
ชมวงษ์
มูลสาร
ศรีสุข
ชื่นตา
ชื่นตา
ในจิต
แสนอุบล
สิงหำแห
วังมฤค
เนียมทอง
คำทอง
บุญลอย
ทองบ่อ
มูลสาร
เรืองธรรม
ชื่นตา
จันทรารินทร์
พันมะลี
บุญประถัมภ์
โก้เครือ
อุปมัย
คำนนท์
ผานโพธิ์คำ
บุญจันทร์
ศรีดี
คำแสง
ศรีมันตะ
สีแจ่ม
ทองบ่อ
ชื่นตา
แสงสว่าง
ชื่นตา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้

๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้
๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้
๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้

๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล

๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล

วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รุ่งเรือง
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๖
ไชยรักษ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๗
แดงซิว
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๘
ส่วนเสน่ห์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๙
ในจิตต์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๐
บุญทวี
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๑
ภูเลี่ยมคำ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๒
ศรีมันตะ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๓
เชียงแจ๋ว
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๔ เด็กหญิงปราณปรียา แก้วหลวง
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๕ เด็กหญิงพรนัชชา บุตรวิเศษ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๖ เด็กหญิงพิชฎา
ภัทรวรรธณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๗ เด็กหญิงพิมพิมล อบรมทรัพย์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๘ เด็กชายพีรวิชญ์ สมฤทธิ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๙ เด็กหญิงภัทรศยา เมืองกุดเรือ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๐ เด็กชายภาณุศิษฏ์ คำทอง
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๑ เด็กชายภานุวัฒน์ พรหมจันทร์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๒ เด็กหญิงภิรมณ บุญทวี
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๓ เด็กหญิงภูษณิศา คงช่วย
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๔ เด็กหญิงรัตนกาญจน์ อยู่สุขธนบูลย์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๕ เด็กหญิงวรรณวิภา เศษสุวรรณ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๖ เด็กหญิงวรรณษา บุญเพ็ง
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๗ เด็กชายวรัชญ์
ชาญเวช
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๘ เด็กชายวิชญพงศ์ สักแสง
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๙ เด็กหญิงศรัณย์พร แข่งขัน
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๐ เด็กหญิงศศิมาภรณ์ มูลสาร
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๑ เด็กหญิงศิรประภา เวฬุวนารักษ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๒ เด็กชายศุภวัฒน์ ส่วนเสน่ห์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๓ เด็กชายอติชาต แสงเผ่น
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๔ เด็กหญิงอมรรัตน์ วรโยธา
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๕ เด็กชายเอกอนันต์ คำทอง
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๖ เด็กหญิงปยภรณ์ วะลัยสุข
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๗ เด็กหญิงบุญยพร คำศรี
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๘ เด็กหญิงพัชรพร ภาคแก้ว
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๙ เด็กชายพูลภัทร ภาคแก้ว
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๕

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงณัฐวลัญช์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธัญญาศิริ
เด็กหญิงธันยกานต์
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กหญิงนิชกานต์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล

๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล

๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าเมย

๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าเมย

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าเมย
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าเมย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
วัดเหล่าเมย
วัดเหล่าเมย
วัดเหล่าเมย
วัดเหล่าเมย
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ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๐

เด็กหญิงอรณัฐ
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงปทมา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงภควดี
เด็กหญิงกัญพัชร
เด็กหญิงจิรพัฒน์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๘

ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๙ เด็กชายเจษฎาภรณ์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๔

เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กหญิงนพรัตน์
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงมุกดา

ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๕ เด็กหญิงเมษกรานต์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๙
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๐

เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายกิตติยกูล
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กหญิงชวันรัตน์
เด็กหญิงชวิศา
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กชายพัชร
เด็กหญิงพิรมล
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงมัญฑิตา
เด็กหญิงสร้อยสุดา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กชายณรงค์วิชญ์

ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๑ เด็กหญิงชญานินทร์

เด็กชายสุชาครีย์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๓ เด็กชายชวลิต
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๔ เด็กชายภูมิพัฒน์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๒

นามสกุล
สันทวงค์
ทองผา
ผาใต้
แสงสุข
ทองเฟอง
ศิริโส
หลักทอง
ใจหาญ
สมวงศ์
สุนทะโล
ตุ้มทอง
ยศบุญ
กวีกรณ์
ทองสมบัติ
ใหญ่ลำ
จันทร์ดี
กองแก้ว
พื้นผา
ภักดิ์ปาน
สำเนียงดี
ดวงศรี
พรมลี
สืบวงค์
แก้วศิริ
ยศบุญ
ยศบุญ
หงษ์ทอง
สายโสม
สืบวงศ์
ยศบุญ
ไพรินทร์
กิ่งชา
การัมย์
จุลพันธ์
จักรไชย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ วัดโคกกลาง
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเวียง
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเวียง
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบะคอม
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบะคอม
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบะคอม
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำแหลม

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเจริญ

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเจริญ

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเจริญ

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเจริญ

๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเจริญ

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเจริญ

๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเจริญ

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนทัน
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทัน
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทัน

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู

วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดบะคอม
วัดบะคอม
วัดบะคอม
วัดคำแหลม
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดโพนทัน
วัดโพนทัน
วัดโพนทัน
วัดแหล่งหนู
วัดแหล่งหนู
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพรินพร สิงห์ครุธ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๖ เด็กหญิงทัศนียากร คำมณีจันทร์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๗ เด็กชายธัชนันท์ มุละชิวะ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๘ เด็กหญิงชุติกาญจน์ สันชุมสี
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๙ เด็กชายกรรชัย
ห้องแซง
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๐ เด็กชายจตุรงค์
จันทร์น้อย
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๑ เด็กชายเจษฎา
พุทธบุตร
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๒ เด็กหญิงชนาภา ไตยบุตร
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๓ เด็กชายณัฐวัช
เวียงนนท์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๔ เด็กชายธนภัทร สมาจักร์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๕ เด็กชายธันวา
ดีล้วน
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๖ เด็กหญิงนภสร
งิ้วลาย
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๗ เด็กชายพงศกร โพธิละเดา
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๘ เด็กชายเวนิศาร์ บุณยบุตร
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๙ เด็กชายอภิสิทธิ์ โมสา
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๐ เด็กชายคุณวุฒิ การะเกษ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๑ เด็กชายจิรเดช
อินทะวุธ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๒ เด็กชายณัฐภัทร โอ๋อาน
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๓ เด็กชายธีรโชติ
แผ่นทอง
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๔ เด็กชายนพรัตน์ บรรลือหาญ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๕ เด็กหญิงสุดารัตน์ ยั่งยืน
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๖ เด็กหญิงกรองขวัญ เนตรถาวร
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๗ เด็กชายเกรียงไกร ไกรโสภา
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๘ เด็กหญิงพนิดา
พลเยี่ยม
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๙ เด็กหญิงมนัสนันท์ อยู่คง
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๐ เด็กหญิงวรนัฐ
พิมพ์ดี
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๑ เด็กชายวรัญู
คูสำโรง
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๒ เด็กหญิงวิลาวัลย์ ปญญาใส
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๓ เด็กหญิงศิริวราพร เกตุชุม
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๔ เด็กชายอัครพนธ์ อยู่คง
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๕ เด็กชายอาทิตย์ เวชกามา
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๖ เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วคำจันทร์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๗ เด็กชายนพณัฐ
ทองจิตร
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๘ เด็กหญิงปนัดดา โคตรพันธ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๙ เด็กหญิงพิชชา
โสตวงศ์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางาม
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย

๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย

๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ

๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ

๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมะพริก
วัดนางาม
วัดนาสาน
วัดนาสาน
วัดเหล่าหันทราย
วัดเหล่าหันทราย
วัดเหล่าหันทราย
วัดเหล่าหันทราย
วัดเหล่าหันทราย
วัดเหล่าหันทราย
วัดเหล่าหันทราย
วัดเหล่าหันทราย
วัดเหล่าหันทราย
วัดเหล่าหันทราย
วัดเหล่าหันทราย
วัดกว้างใหม่พัฒนา
วัดกว้างใหม่พัฒนา
วัดกว้างใหม่พัฒนา
วัดกว้างใหม่พัฒนา
วัดกว้างใหม่พัฒนา
วัดกว้างใหม่พัฒนา
วัดกว้างใหม่พัฒนา
วัดกว้างใหม่พัฒนา
วัดกว้างใหม่พัฒนา
วัดกว้างใหม่พัฒนา
วัดกว้างใหม่พัฒนา
วัดกว้างใหม่พัฒนา
วัดกว้างใหม่พัฒนา
วัดกว้างใหม่พัฒนา
วัดกว้างใหม่พัฒนา
วัดกว้างใหม่พัฒนา
วัดบ้านกว้าง
วัดบ้านกว้าง
วัดบ้านกว้าง
วัดบ้านกว้าง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๐

เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงหทัยรัตน์
เด็กหญิงอพิชญา
เด็กหญิงอัจฉริยา
เด็กชายศุภโชติ
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงปรียานุช
เด็กชายปภพ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๔

เด็กชายชัชวาลย์
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายณัทกร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงนิจจารีย์
เด็กชายติณณพภ
เด็กชายธีราทร
เด็กหญิงวลัยพร
เด็กชายสาริศ
เด็กชายอภิชาติ
เด็กหญิงบุญเรือง
เด็กหญิงปทิตตา

ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๕ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๔

เด็กชายนรเศรษฐ์
เด็กชายวีระกิตต์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงธนภัทร
เด็กชายพลศกร
เด็กชายยศกร
เด็กหญิงเกศกนก
เด็กชายจิรพงศ์
เด็กหญิงวัชรินทร์

นามสกุล
ภูมิสะอาด
ทวีแสง
นนสาลี
อาจหาญ
พิมพ์ตะคลอง
ชูรัตน์
อินทนนท์
โม้สิงห์
โม้สิงห์
ปลอง
แก้วหาญ
แสงวงศ์
มูลสาร
สุขจิตร
สิงห์ทอง
เมืองพิล
แสงเนตร
มีศรี
ศรีแก้ว
จุลวรรณ
อรัญสาร
เจริญฤทธิ์
มูลเมือง
ปาวะพรม
เวิ่นกระโทก
เพ็ชรพลอย
ผิวทอง
สารจันทร์
ธรรมปต
ธรรมปต
สมสวย
จำปาหอม
ผิวทอง
ยุตวัน
สุทธิวงศ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม
๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนแก้วปากเปงคุยสำโรง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบึง

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชาด
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชาด
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องแซง

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาขี้ยาง
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาขี้ยาง

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาขี้ยาง
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาขี้ยาง
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาขี้ยาง
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาขี้ยาง
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาขี้ยาง

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาขี้ยาง
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาขี้ยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านกว้าง
วัดบ้านกว้าง
วัดบ้านกว้าง
วัดบ้านกว้าง
วัดบ้านกว้าง
วัดบ้านกว้าง
วัดบ้านเขื่องคำ
วัดบ้านเขื่องคำ
วัดบ้านเขื่องคำ
วัดประชาศิริธรรมาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาชาด
วัดปาชาด
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดพันธุธรรมาราม
วัดพันธุธรรมาราม
วัดพันธุธรรมาราม
วัดพันธุธรรมาราม
วัดพันธุธรรมาราม
วัดพันธุธรรมาราม
วัดพันธุธรรมาราม
วัดพันธุธรรมาราม
วัดพันธุธรรมาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๕ เด็กหญิงตรีประดับ
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๙

ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๐
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๑
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๒
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๓
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๔
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๕
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๖
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๗
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๘
ยส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๙

ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๐
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๑
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๒
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๓
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๔
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๕
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๖
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๗
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๘
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๙
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๐
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๑
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๒
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๓
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๔
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๕
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๖
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๗
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๘
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๙

นามสกุล
ไกยะฝาย
ส่องแก้ว
ธรรมวงศ์
บุตรศรีนวน
พวงลำใย
ทรัพย์ผลไทย
บับพาล
มุกธวัตร
บัวขาว
วรรณวัลย์
แสงฉวี
สุนทรวรรณ
จำปา
ภูเมฆ
นามจันทรา
ขันสัมฤทธิ์

เด็กหญิงทัศยา
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กชายณัฐเกียรติ
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายผดุงศักดิ์
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงวิจิตตรา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายคมสัน
เด็กชายภูสิต
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงณัชฎาพร
เด็กชายธีระเทพ
เด็กหญิงนิชาภา สุพร
เด็กชายปณวัตร ชินโคตร์
เด็กชายปุญญพัฒน์ สิงห์ใหญ่
เด็กชายพัชรพล พุทธรักษา
เด็กหญิงพิชญาภา ติละบาล
เด็กหญิงภัทรชนก อินอ่อน
เด็กชายภูมิพิชญ เนินทราย
เด็กหญิงยุพิน
ธรรมวงษ์
เด็กหญิงวริศรา วังหล้า
เด็กหญิงศิริมนพร เนินทราย
เด็กชายศิริวัฒน์ จารุจิต
เด็กหญิงสุทธิดา จันลาศรี
เด็กชายอัทธิกร โพธิ์อุดม
เด็กชายกิติพัฒน์ บูรณกิตติ์กาญจน์
เด็กหญิงภาศินี ไชยศรี
เด็กหญิงรุ่งทิวา โนนตูม
เด็กชายณตะวัน เนินทราย
เด็กชายนนทพัทธ์ ลังกาเปย
เด็กชายพิตรพิพัฒน์ ดวงรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสายสมร
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมันปลา
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมันปลา
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมันปลา

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมันปลา
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมันปลา
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมันปลา
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมันปลา

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดช่องเม็ก
วัดช่องเม็ก
วัดศรีมงคล
วัดห้วยยาง
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าวังหลวง
วัดท่าวังหลวง
วัดท่าวังหลวง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๐

เด็กหญิงเตชินี
เด็กหญิงฐิตาภรณ์
เด็กชายธีรยุทธ
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงณภัทร
เด็กชายฐปนวัฒน์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายยรรยง
เด็กหญิงศิราณี
เด็กหญิงกัญจนพร
เด็กชายจรัญ
เด็กชายชฎายุ

ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๑
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๒
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๓
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๔
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๕
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๖
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๗
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๘
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๙

ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๐
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๑
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๒

ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๓ เด็กชายฐานานุศักดิ์
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๔
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๕
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๙

ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๐
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๑
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๒
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กชายณฐพร
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงกนกพิชญ์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กชายกฤษฎา

ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๔ เด็กหญิงกัญญาพัชร
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๕ เด็กหญิงกัญญาภัทร
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๖
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๗
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๙

ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๐
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๑
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๓
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๔

เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายคณิศร
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กชายชยธร
เด็กชายชวรัตน์
เด็กชายไชโย

นามสกุล
แสงแสน
ภักดียุทธ
ชนหมอน
โกสุม
โพธิสราชจันทา
แสงส่อง
สีชมชื่น
พันลีคำ
สร้อยสันเทศ
ดาวศรี
ใจเด็จ
ต้นคำ
ลีทหาร
ท้าวจันทร์
สีหมอก
วงษ์มณี
มิกราช
เจริญไธสง
ไชยวงศ์
ขันทำ
พิมพลีชัย
ทาบุญเมือง
พุฒพันธ์
ปถมะ
แนวชาลี
จักรใจ
เวทย์ทวีศักดิ์
โศรกศรี
โศรกศรี
ผ่องใส
นามวงษ์
พรมราช
คำด้วง
พิทักษ์พล
จันทร์ใส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดสำโรง
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม
วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม
วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม
วัดปาอุดมธรรมทักษิณาราม
วัดโนนตูม
วัดดงมะหรี่
วัดดงมะหรี่
วัดดงมะหรี่
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๕

เด็กชายฐาปกรณ์
เด็กชายณเดชน์
เด็กชายณัฐกฤต
เด็กชายธนเดช
เด็กชายธีรธร
เด็กหญิงนพธิรา
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงนฤภร

ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๖
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๗
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๘
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๙

ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๐
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๒

ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๓ เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๔
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๕
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๘
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๙

ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๐
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๑
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๒
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๔
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๕
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๙

ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๐
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๑
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๒
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๓
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๔
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๕
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๖
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๗
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๘
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๙

เด็กหญิงปรียนันท์
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กหญิงพรธาดา
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กหญิงพิริยกร
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภูดิศ
เด็กหญิงรักยิ่ง
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กชายวรพล
เด็กชายวสุรัตน์
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงวิภารัตน์
เด็กหญิงศุกัญญา
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงสุตาภัทร
เด็กชายอนันตชัย
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอัษฎายุธ
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายประพัฒน์
เด็กชายพิพัฒน์

นามสกุล
ท้าวจันทร์
เมืองมา
แก้วจันทึก
บุญไชโย
สายบุญมา
ใจเด็จ
สุภชีพสิริ
คุณพาที
สักศิล
บุญประดิษฐ์
อรรคจันทร์
จันทร์วงษ์
ศรีสงคราม
รักศิลป
ทองเกลี้ยง
วงษ์จันทร์
ภูชำราบ
ประสานพันธ์
พันธะราช
ลีลา
เถาวัลย์
รักศิลป
เดสันเทียะ
ลุนผง
จัตตุพันธ์
นามปาสาย
รุขะวัน
โขงรัคน์
อ่อนอินทร์
โขงรัตน์
เกษอินทร์
ศรีสุข
วิทศิริ
เบ้าทองจันทร์
ผาคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๓/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหมากมาย

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหมากมาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดมะมาย
วัดมะมาย
วัดมะมาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายเกียรติยศ วงษ์เจริญ
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๑ เด็กหญิงณิชานันท์ บุน
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๒ เด็กหญิงพัชราวรรณ คามทิตย์
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๓ เด็กชายภูวดล
แช่มช้อย
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๔ เด็กชายภูวนาถ แช่มช้อย
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๕ เด็กชายอนุรักษ์ ชนะกิจ
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๖ เด็กชายธีรวัช
ศรีโนนโคตร
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๗ เด็กชายประกฤษฎิ์ หงษาธร
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๘ เด็กชายจิตติพัฒน์ แสนสุข
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๙ เด็กชายไชยา
นาคพันธ์
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๐ เด็กหญิงวณิดา
บุตรวงศ์
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๑ เด็กชายเจษฎา
เสนคันตะ
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๒ เด็กชายพชร
ราชเมืองศรี
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๓ เด็กหญิงฤดีกร
สารราษฎร์
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๔ เด็กชายวงศกร
ถามะพันธ์
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๕ เด็กหญิงศศิวิมล ประมะพุดโต
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๖ เด็กหญิงชัญญานุช บุตรโท
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๗ เด็กชายธีรศักดิ์ จวังคโส
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๘ เด็กหญิงเพชรดา นาดี
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๙ เด็กชายวิทวัส
พรหมภักดี
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๐ เด็กหญิงวิไลวรรณ สิทธิ
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๑ เด็กชายอภิรักษ์ บุทธิจักร์
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๒ เด็กหญิงกัลยรัตน์ นิสัยหาญ
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๓ เด็กชายธนัญชัย สายศรีแก้ว
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๔ เด็กชายณปกรณ์ หาสุข
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๕ เด็กหญิงสุพิชชา สุนูพัฒน์
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๖ เด็กชายกลวัชร อินทร์ชมชื่น
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๗ เด็กชายเกียรติศักดิ์ เพ็ญเนตร
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๘ เด็กหญิงชฎาพร ละหุ่ง
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๙ เด็กหญิงณัฏฐา
อบอุ่น
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๐ เด็กหญิงวนัสนันท์ ตาดำ
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๑ เด็กชายฑีฆายุ
มิ่งขวัญ
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๒ เด็กหญิงพัศรา
เทศลำลึก
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๓ เด็กหญิงพิมพ์พิชชา โพนทัน
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๔ เด็กหญิงพิมพ์พิชญธิดา วิเศษโวหาร
ยส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมากมาย

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนน้อมเกล้า
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนน้อมเกล้า
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนน้อมเกล้า

๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนน้อมเกล้า

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนน้อมเกล้า
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนน้อมเกล้า
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมะมาย
วัดมะมาย
วัดมะมาย
วัดมะมาย
วัดมะมาย
วัดมะมาย
วัดมะมาย
วัดมะมาย
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๑ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๕

เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภัทรเวทย์
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภานุพัฒน์
เด็กชายวรเมธ

ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๖
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๗
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๘
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๙

ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๐

ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๑ เด็กชายวริชญานันท์
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๒
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๓
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๔
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๕
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๖
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๗
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๘
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๙

ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๐
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๑
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๒
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๓
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๔
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๕
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๖
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๗
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๘
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๙

ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๐
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๑
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๒
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๓
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๔
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๕
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๖
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๗
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๘
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๙

เด็กหญิงศิริณภัทร
เด็กชายศิวัช
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงอคิราภ์
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกนกอร
เด็กชายคุณพัฒน์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กชายณัฐกร
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายณัฐรักษ์
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงนภัส
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายพุฒิกร
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายวีระชัย
เด็กหญิงสันต์สินี
เด็กหญิงสิรินภัส
เด็กหญิงสุณัฐชา
เด็กหญิงอธิรัฐตพร
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายกฤษฎาวุฒิ
เด็กหญิงกัลยาณี

นามสกุล
วงค์อนันต์
รุ่งเรือง
เมืองจันทร์
กาวัลย์
ไชยจิตร
เจียงคง
พลโยธา
ตระการจันทร์
เสียงใส
ละครวงษ์
จวนสาง
ถาวรพัฒน์
เขื่อนขันธ์
ไท้ทอง
วันเพ็ญ
แสงวงค์
ศรีบัวงาม
โพวัน
ทนาเวท
ยมยิ่ง
จันทร์เทศ
อุ้มอุราน
บุทฤทธิ์
ประจวบสุข
สีหะวงษ์
ขุนเกี้ยม
บุทฤทธิ์
สีลารัตน์
บัวภา
ผาสุจิตร
อรรคนิมาตย์
โลหะพรม
สันทอง
ตอนนอก
ผาสุกจิตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง

๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง

๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง

๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง

๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง

วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๒ / ๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๐

เด็กชายกิตติพศ
เด็กชายคณากร
เด็กชายดวงตะวัน
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธันยชนก
เด็กชายนันทพงศ์
เด็กหญิงรุ่งณภา
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กหญิงศิรินญา
เด็กหญิงศิรินทิพย์
เด็กชายสุรชัย
เด็กชายอัคราพงษ์
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงเมธาพร
เด็กหญิงรุ้งตะวัน
เด็กหญิงอาริศา
เด็กชายเดชอดุลย์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงวิสาศิริ
เด็กชายอิทธิพร

ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๑
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๒
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๓
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๔
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๕
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๖
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๗
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๘
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๙

ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๐
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๑
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๒
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๓
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๔
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๕
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๖
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๗
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๘
ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๙

ยส ๔๔๑๖๓/๒๑๘๐

นามสกุล
ถาวรพัฒน์
รักษาถิ่น
สามิลา
หินแก้ว
สำรวมใจ
ชมภูแสง
บุตรโสภา
จันเทศ
วิเศษหอม
ทาวัน
โหม่งมาตย์
สายจันทร์
แช่มทอง
ร่วมสุข
สังขพันธ์
แสงกล้า
บุติพันดา
วงษ์วิลัย
บุญเติม
หงษ์ทอง
ไชยสงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดพลเมือง
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้

รับรองตามนี้
(พระเทพวิสุทธิโมลี)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๓ / ๖๓
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