ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐
ส่งสอบ ๕,๑๐๐ คน ขาดสอบ ๒๔๒ คน คงสอบ ๔,๘๕๘ คน สอบได้ ๒,๖๘๐ คน สอบตก ๒,๑๗๘ คน (๕๕.๑๗%)
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๐๑ เด็กชายณรงค์วิทย์ พรมบุตร

๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเดิด

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กชายธนพัฒน์

๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเดิด

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๐๓ เด็กชายศุภสิน
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๐๔ เด็กหญิงกนกภรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๐๕ เด็กชายคเชนทร์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๐๖ เด็กชายญาณากร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๐๗ เด็กชายเทพพนม
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๐๘ เด็กชายธนดล
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๐๙ เด็กชายธนวิชญ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๑๐ เด็กชายปณชัย
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๑๑ เด็กหญิงปภาวรรณ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๑๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๑๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๑๖

เด็กชายยศวริศ
เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กหญิงกชกานต์
เด็กชายคงศักดิ์

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๑๗ เด็กชายเฉลิมเกียรติ

เด็กชายณัฐพล
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๑๙ เด็กหญิงธัญชนก
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๒๐ เด็กชายนิธิกร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๑๘

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๒๑ เด็กชายปกรณ์เกียรติ

บุญเลิศ
สีชมภู
ชนะพันธ์
ศรีชมภู
หลั่งโนนโพธิ์
พรมบุตร
พรมบุตร
น้อยวิบล
จันทร์จิตร
พรมบุตร
คำสอน
แทบท้าว
พรหมบุตร
คลองรัมย์
พรมบุตร
พรมบุตร
ลุนนากัน
พังทุย
พาลพล
ดวงมาลย์
พิมวันคำ
พันธ์โพธิ์

เด็กหญิงปภาดา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๒๓ เด็กหญิงพรไพลิน
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๒๔ เด็กหญิงพรหมศร โสสุด
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๒๒

๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดิด

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดิด
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดิด
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดิด
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดิด
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดิด

๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดิด
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดิด

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดิด
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดิด
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดิด

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดิด
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดิด
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดิด
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดิด

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดิด
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดิด
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดิด

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดิด
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดิด

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดิด
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดิด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดม่วงอ่อนท่าวารี

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๒๕ เด็กหญิงรัชฎาภรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๓๕

เด็กชายพจรินทร์
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงภาวิณีย์
เด็กหญิงรุจิรดา
เด็กหญิงอริศรา
เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายวินัยธร

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๓๖ เด็กหญิงศิริรัตน์ธิดา

เด็กชายหัสดี
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๓๘ เด็กหญิงกนกพร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๓๗

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๓๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๔๐ เด็กหญิงชมพู่
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๔๙

เด็กชายฐิติพงศ์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กชายคณาธิป
เด็กหญิงนิมิตรา
เด็กหญิงบุษกร
เด็กหญิงปนสุดา
เด็กหญิงพัชรีพร
เด็กหญิงพิชญภา

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๕๐ เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๕๕

เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงศศิณา
เด็กชายอนันดา
เด็กชายอัครวินทร์

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๕๖ เด็กหญิงกิตติชัญญา

เด็กหญิงกุลธิดา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๕๘ เด็กหญิงจรรยพร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๕๙ เด็กหญิงจรัสรวี
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๕๗

นามสกุล
อุดม
แสนจันทร์
ทาภักดี
ศรีเกตุ
แซ่เตีย
มาโยทา
พาลพล
พาละพล
เสือสวนแตง
หงษ์ทอง
พาละพล
เสนพรม
พาลพล
แสงใสแก้ว
ศรีชมภู
คงสาหร่าย
องอาจ
คำมุด
จันทร์ร่องคำ
แก้วดวงใหญ่
พุทธาสมศรี
ทองคำ
บุญประสม
ขจรสมบัติ
แสนเขียววงศ์
ยาวะโนภาส
สลากัน
โสมณวัตร์
โสมณวัตร์
มีศิริ
มูลสาร
กุบแก้ว
จันทร์เหลือง
ธนาคุณ
ศรียุทธ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดิด

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)

๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาก
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาก

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาก
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาก
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาก
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาก
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาก

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำเม็ก

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเม็ก

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเม็ก

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเม็ก

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดม่วงอ่อนท่าวารี
วัดธรรมนิมิต
วัดธรรมนิมิต
วัดธรรมนิมิต
วัดธรรมนิมิต
วัดธรรมนิมิต
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดคำเม็ก
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กชายจักรกฤษณ์ จันต๊ะสุรินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

เนตรหาญ
บุบผา
บุญเต็ม
แก้วคำจันทร์
โสมณวัตร์
เนตรหาญ
จันทร์งาม
ศรีวิเศษ
แก้วดวงใหญ่
แสงพล
ผาดโผน
กุบแก้ว
คำศรี
แก้วคำจันทร์
ไชยจันทร์
สุขคำพร
ช่อม่วง
ศรีละโคตร
คำศรี
นามบรรเทิง
จันเหลือง
แก้วดวงใหญ่
ผิวชะอุ่ม
ภาคแก้ว
ปุริเส
ทองขาว
เนตรหาญ
จันทร์เหลือง
สิมมะโรง
อัครพันธ์
พรมมา
รัตนภักดี
ชูรัตน์
พวงชมภู

๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๖๑ เด็กชายจักรกฤษณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๖๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๖๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๖๗

เด็กชายธนพัทธ์
เด็กหญิงพรรณิภา
เด็กหญิงพิมพิกา
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กชายศุภสิน
เด็กชายอนุพงษ์

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๖๘ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงกานต์รวี
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๗๐ เด็กชายเด่นชัย
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๖๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๗๑ เด็กหญิงทิพย์ภาพร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๗๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๗๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๗๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๗๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๗๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๗๙

เด็กชายธนากร
เด็กชายธนิศร
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงปยากรณ์
เด็กหญิงมะลินี
เด็กชายวรกิตติ์
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายศุภโชค

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๘๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๘๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๘๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๘๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๘๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๘๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๘๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๘๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๘๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงจุฑาธิป
เด็กชายชินพัฒน์
เด็กชายทรนินทร์
เด็กชายทวีชัย
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายนนทกร
เด็กชายนราวิชญ์

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๘๙ เด็กหญิงนุตประวีณ์

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๙๐ เด็กหญิงบุษยมาศ

เด็กชายปาราเมศ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๙๒ เด็กชายพัชรพงษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๙๓ เด็กหญิงรัชฎาพร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๙๔ เด็กหญิงสิริกานต์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๙๑

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๒๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

สังกัดวัด
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วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
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เด็กหญิงปยะดา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๙๖ เด็กหญิงสุชานาถ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๙๗ เด็กหญิงแก้วเก้า
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๙๘ เด็กหญิงรัณชนา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๙๕

ยส ๔๕๑๖๓/๐๐๙๙ เด็กหญิงวรรณกานต์

ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๐๐ เด็กชายณัฐพล
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๐๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๐๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๐๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๐๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๐๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๐๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๐๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๐๙
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๑๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายนฤนาท
เด็กชายกรัณย์
เด็กชายภานุ
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงกชมน
เด็กหญิงกนกลัดดา
เด็กชายกฤษกร
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงกุลสตรี
เด็กชายธนาธิป

ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๑๒ เด็กหญิงพรประพิณ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๑๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๑๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๑๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๒๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๒๑

เด็กชายมีชัย
เด็กหญิงศลิษา
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงนารากร
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายอภิสิทธิ์

ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๒๒ เด็กหญิงอิศราภรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๒๙

เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายธีระภัทร
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายนวคุณ
เด็กหญิงนันธิยา

นามสกุล
โหวดนอก
คำแสง
เจนอบรม
คำแสง
เพ็ชรแท้
คำแสง
คำแสง
คำแสง
สุขศรี
ประทุมวัน
โคตรสมบัติ
ทองดวง
ประทุมวัน
พรมวงษ์
คำเกษ
ดวงตา
เต้าทอง
ไชยรักษ์
ประทุมวัน
ชูรัตน์
นารีรัตน์
กำศร
วิชาพล
แสงเผ่น
สุกขะเริม
เจริญคุณ
ศรีวะอุไร
ธุลี
ภาคพรหม
วงษ์จันทร์
คำนึง
หลักหาญ
ศิลาเหลือง
เสน่หา
ไชยมี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนำเกี้ยง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำนำเกี้ยง

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนำเกี้ยง
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนำเกี้ยง
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนำเกี้ยง

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนำเกี้ยง
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนำเกี้ยง
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนำเกี้ยง
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาดศาลา
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาดศาลา

๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศาลา
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาดศาลา
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาดศาลา

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาดศาลา
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

สังกัดวัด
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ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๓๐

เด็กหญิงเพชรนรี
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กหญิงณัฐริการ์
เด็กชายวรากร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายภุ่ธนโชค
เด็กหญิงกวินทิพย์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กชายศิวะพศฐ์
เด็กชายชวลิต
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กชายนพกร
เด็กชายเอกลักษณ์
เด็กหญิงณัฐจิราภา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายอุดมพงษ์
เด็กหญิงกานติมา
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงอาริยา
เด็กหญิงอินทร์ธุอร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพงษ์พันธุ์
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายจักรกริช

ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๓๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๔๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๔๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๕๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๖๐ เด็กหญิงนวลละออง

เด็กหญิงไพลิน
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๖๒ เด็กหญิงพัทธนันท์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๖๓ เด็กชายสุกลวัฒน์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๖๔ เด็กหญิงสุภัสสร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๖๑

นามสกุล
วงค์ศิลป
คูหล้า
เสน่หา
พันธุ์ปรีชา
เสน่หา
สีทา
วงษ์จันทร์
ประทัด
อุตภาพ
พิศสุวรรณ์
แก้วดวงใหญ่
เผ่าเพ็ง
กฤษณกาญจน์
ไชยมาตย์
เผ่าเพ็ง
เภาวะนะ
วงษ์จันทร์
อ่อนสำลี
ชูรัตน์
กาญจนพันธ์
ทิพรส
วงศ์ศิลป
สุทธิอาคาร
สายวัน
จำปารัตน์
วงษ์ศิลป
เพ็งบุญ
สวัสดิ์ดล
ศรีวิเศษ
หลักหาญ
ยาวโนภาส
ไตรยสุทธิ์
ตะนุมาตร
เข็มทอง
แก่นสุวรรณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตับเต่า
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตับเต่า
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตับเต่า
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตับเต่า
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตับเต่า

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตับเต่า
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตับเต่า
๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตับเต่า
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตับเต่า
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตับเต่า

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำคำน้อย
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำคำน้อย
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
วัดสว่างโพธาราม
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๗๘
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ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายอดิศวร เชื้อดี
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๖๖ เด็กชายคณาธิป เจริญรัมย์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๖๗ เด็กชายดงเดช
วงษ์สวุ รรณ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๖๘ เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีพลาย
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๖๙ เด็กหญิงจิรนันท์ กันถาง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๗๐ เด็กชายณัฐพงศ์ โคตรสมบัติ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๗๑ เด็กชายพุฒิพงศ์ ถนอมสุข
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๗๒ เด็กชายเมธี
เทพวาที
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๗๓ เด็กชายศุกลวัฒน์ สุวรรณเพชร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๗๔ เด็กชายอัชวณี
หมายศรี
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๗๕ เด็กหญิงกมลชนก ผิวทน
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๗๖ เด็กชายกฤษฏา สุดตา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๗๗ เด็กชายชัยรัตน์ โอฬารพรพิทักษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๗๘ เด็กชายปกาศิต ไชยะพันโท
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๗๙ เด็กหญิงวันวิสา เอกเลิศ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๘๐ เด็กหญิงศจิตา
ถนอมสุข
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๘๑ เด็กหญิงอภัสสร จันทร์ศิริ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๘๒ เด็กชายจิรอังกูร ประโพธิ์ศรี
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๘๓ เด็กชายณันฐกรณ์ ขวัญทอง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๘๔ เด็กหญิงปยะพร ยาที
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๘๕ เด็กหญิงฝนทิพย์ ยอดคำมี
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๘๖ เด็กชายภานุวัฒน์ บุญอาจ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๘๗ เด็กชายสมานมิตร มาลัย
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๘๘ เด็กชายสุปวีณ์
ชั้นชิต
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๘๙ เด็กหญิงทิพย์ประทาน คงศรี
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๙๐ เด็กหญิงวรรณพร คำใสย์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๙๑ เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์สมศรี
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๙๒ เด็กหญิงสุธิดา
ฝูงใหญ่
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๙๓ เด็กหญิงเกษฎาภร ทองปาน
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๙๔ เด็กหญิงณภัทร สมเพาะ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๙๕ เด็กชายบรรพต กลางนา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๙๖ เด็กหญิงพาเวียร์ ศรีวะรมย์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๙๗ เด็กชายอรรณพ จวนสาง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๙๘ เด็กหญิงฐิตาพร ฝูงใหญ่
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๙๙ เด็กชายณัฐวุฒิ
สิทธิพรเดโชกุล
ยส ๔๕๑๖๓/๐๑๖๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำน้อย

๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาสงเคราะห์
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาสงเคราะห์

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาสงเคราะห์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาสงเคราะห์
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาสงเคราะห์
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาสงเคราะห์
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาสงเคราะห์
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสงเคราะห์

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสงเคราะห์
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสงเคราะห์
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสงเคราะห์
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาถ่ม

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดตับเต่า
วัดดอนแก้ว
วัดดอนแก้ว
วัดดอนแก้ว
วัดดอนแก้ว
วัดดอนแก้ว
วัดดอนแก้ว
วัดดอนแก้ว
วัดดอนแก้ว
วัดดอนแก้ว
วัดดอนแก้ว
วัดดอนแก้ว
วัดนาถ่ม
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๗๘
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ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กชายธีรวัชร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๐๑ เด็กหญิงวรรณธนา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๐๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๐๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๐๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๐๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๐๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๐๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๐๙
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๑๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๑๓

เด็กหญิงวันชนก
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายศุภเชฏฐ์
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงจริยาภรณ์
เด็กชายญาณาธิป
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายปภังกร

ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๑๔ เด็กหญิงปรียาภรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๑๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๑๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๒๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๓๔

เด็กชายพชรดนัย
เด็กชายลัทธพล
เด็กหญิงวชิราภรณ์
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กหญิงภูษณิศา
เด็กหญิงยุวธิดา
เด็กชายวีระศักดิ์
เด็กหญิงอนุสรา
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กชายนทีเทพ
เด็กชายปริภัทร
เด็กหญิงจันทร์ย้ิม
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงดวงนภา
เด็กชายดาบส
เด็กชายปติพาน
เด็กหญิงรัฐนันท์
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายอัครวัฒน์
เด็กชายจิรภัทร

นามสกุล
พัฒทร์จันทรหอม
สุบิล
ผิวผ่อง
เปมไธสง
คุ้มครอง
สุมมาตร
มาลัย
เสียงฆ้อง
จวนสาง
แสงเมือง
สวัสดิ์เกื้อ
นาเวียง
มาลัย
แทนวิบูลย์
พงษ์รัตน์
โพธิ์ศรี
วงษาจันทร์
ปอมคำ
บริวงษ์
อรศรี
ผลทับทิม
ภูมิโสภา
กล้าหาญ
โพธิจักร
อุ่นใจ
ปญญาใส
แสนสุภา
ศิลารักษ์
พาสุข
ศรีสง่า
จักษุดำ
ทลุมศิลป
ทองพรม
ปดภัย
โทพิลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก

๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดหนองเลิง
วัดโคกกลาง
วัดโคกกลาง
วัดโคกกลาง
วัดโคกกลาง
วัดโคกกลาง
วัดโคกกลาง
วัดหนองหาบแห
วัดหนองหาบแห
วัดหนองหาบแห
วัดหนองหาบแห
วัดหนองหาบแห
วัดหนองหาบแห
วัดหนองหาบแห
วัดหนองหาบแห
วัดหนองหาบแห
วัดหนองหาบแห
วัดเหล่าฝาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๓๕

เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงทิพย์เกษร
เด็กหญิงปริยานุช
เด็กหญิงภวรัญ
เด็กชายวราธร
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายธนภัทร

ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๓๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๔๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๔๑

ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๔๒ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๔๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๕๙

เด็กหญิงนัฐตะวัน
เด็กหญิงบงกช
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธนดุล
เด็กหญิงรัตนอุมา
เด็กชายศิรวัฒน์
เด็กชายสมพร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายโยธิน
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กชายสุวรรณภูมิ
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กหญิงปุณยนุช

ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๖๐ เด็กหญิงพิชญาพันธ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๖๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๖๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๖๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๖๙

เด็กหญิงฐิติชญา
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายกรพัทร์
เด็กหญิงชลธิดา
เด็กหญิงประภาศิริ
เด็กชายพัทธวัสส์
เด็กหญิงอรประภา

นามสกุล
ชาลีนิวัฒน์
สรรพวุธ
ทวยนันท์
สิงห์ศิริ
ดำขำ
สุขแสน
ปาสิโล
พิมพ์ทอง
ทองปาน
พิมพ์ทอง
ขุนไกร
สมสุวรรณ
ขอมีกลาง
ดาษดื่น
สองเมือง
มีธรรม
หิรัญเดชาภัค
สมศรี
เทียมสง่า
ลำสัน
ทองหอม
สีหิน
วิเศษสุวรรณ์
สีหิน
ว่องไว
นามแก้ว
มาตขาว
ขอสุข
สุภสรณ์
อรุณน้อย
กลับใจ
กลบกลิ่น
ดำงาม
ปติโก
สีใส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
๓๐/๐๙/๒๕๕๑
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

๐๕/๐๑/๒๕๕๒
๐๘/๑๐/๒๕๕๑
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

๐๘/๐๖/๒๕๕๒
๑๐/๑๐/๒๕๕๒
๑๕/๐๒/๒๕๕๓
๒๖/๐๔/๒๕๕๓

๐๙/๐๙/๒๕๕๒
๒๑/๐๗/๒๕๕๒
๒๔/๐๙/๒๕๕๒

๐๕/๐๕/๒๕๕๓
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

๓๐/๐๙/๒๕๕๑
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

๐๘/๐๗/๒๕๕๑
๒๐/๐๙/๒๕๕๑
๐๔/๐๒/๒๕๕๒
๒๓/๐๙/๒๕๕๒
๑๙/๑๒/๒๕๕๒

๒๒/๐๘/๒๕๕๒
๒๗/๑๑/๒๕๕๓

๑๘/๑๐/๒๕๕๒
๒๕/๐๗/๒๕๕๑
๒๔/๑๐/๒๕๕๑

๓๐/๐๕/๒๕๕๒
๐๔/๐๔/๒๕๕๓
๑๘/๐๕/๒๕๕๓
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

๐๕/๐๔/๒๕๕๒
๐๖/๑๑/๒๕๕๑
๑๓/๐๘/๒๕๕๑
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

วัดเหล่าฝาย
โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย
วัดเหล่าฝาย
โรงเรียนบ้านแหล่งแปน
วัดแหล่งแปน
โรงเรียนบ้านแหล่งแปน
วัดแหล่งแปน
โรงเรียนบ้านแหล่งแปน
วัดแหล่งแปน
โรงเรียนบ้านแหล่งแปน
วัดแหล่งแปน
โรงเรียนบ้านแหล่งแปน
วัดแหล่งแปน
โรงเรียนบ้านแหล่งแปน
วัดแหล่งแปน
โรงเรียนบ้านแหล่งแปน
วัดแหล่งแปน
โรงเรียนบ้านแหล่งแปน
วัดแหล่งแปน
โรงเรียนบ้านแหล่งแปน
วัดแหล่งแปน
โรงเรียนบ้านแหล่งแปน
วัดแหล่งแปน
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ วัดเหล่าไฮ
โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
วัดยางตลาด
โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่
วัดบ้านโซง
โรงเรียนบ้านดอนขะยอม
วัดขะยอม (ดอนขะยอม)
โรงเรียนบ้านดอนขะยอม
วัดขะยอม (ดอนขะยอม)
โรงเรียนบ้านดอนขะยอม
วัดขะยอม (ดอนขะยอม)
โรงเรียนบ้านสงเปอย
วัดสงเปอย
โรงเรียนบ้านสงเปอย
วัดสงเปอย
โรงเรียนบ้านสงเปอย
วัดสงเปอย
โรงเรียนบ้านสงเปอย
วัดสงเปอย
โรงเรียนบ้านสงเปอย
วัดสงเปอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายจักรภพ นักรู้
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๗๑ เด็กหญิงจุฬารัตน์ ไผ่ปอง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๗๒ เด็กหญิงฐิตาภา ถุงคำ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๗๓ เด็กชายณัฐภูมินทร์ กำจัดภัย
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๗๔ เด็กหญิงณัฐวิภา เปยมนอง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๗๕ เด็กชายธณัฐ
ยุบล
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๗๖ เด็กชายนพรัตน์ มุงคุณ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๗๗ เด็กชายนวพล
กำจัดภัย
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๗๘ เด็กชายนุกูล
นามมั่น
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๗๙ เด็กหญิงเบญญาภา ศรีลา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๘๐ เด็กชายปุญญพัฒน์ เอราวรรณ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๘๑ เด็กหญิงพัชรินทร์ ธรรมดาจิตร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๘๒ เด็กหญิงพิชามญชุ์ ฝุนทอง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๘๓ เด็กชายภาณุวิชญ์ สายสวาท
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๘๔ เด็กชายศิริพงศ์ หาญชนะ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๘๕ เด็กหญิงศุภานิช สุดตา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๘๖ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สุดตา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๘๗ เด็กหญิงสุภัคพิฏา เพชรอุบล
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๘๘ เด็กหญิงกนกนิภา ทวีแก้ว
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๘๙ เด็กหญิงฉัตริญาภรณ์ ชำนิปา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๙๐ เด็กชายธนดล
ยืนสุข
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๙๑ เด็กหญิงนริศรา จังหัน
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๙๒ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีมารัตน์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๙๓ เด็กชายวันเฉลิม หลักเพ็ชร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๙๔ เด็กชายสืบสกุล โทรัตน์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๙๕ เด็กหญิงอารียา กกเปอย
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๙๖ เด็กหญิงชินาธิป กุลาชาติ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๙๗ เด็กชายณัฐพงศ์ แรงโสม
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๙๘ เด็กหญิงทัศนีย์ พรมพิศ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๙๙ เด็กชายทรงพล พงศ์สนิท
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๐๐ เด็กหญิงธมลพรรณ โสภารักษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๐๑ เด็กชายปณณวิชญ์ สาระวาศรี
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๐๒ เด็กชายพุฒิพงศ์ มุทุขัน
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๐๓ เด็กหญิงภัทรวดี บุญแน่น
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๐๔ เด็กหญิงสุพิชญา ภูมิพันธุ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๒๗๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงเปอย

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงเปอย

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงเปอย

๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงเปอย

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงเปอย

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงเปอย

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงเปอย
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงเปอย

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดกุง
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดกุง
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดกุง
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกุง

๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกุง

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกุง
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกุง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกุง

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดสงเปอย
วัดกุดกุง
วัดกุดกุง
วัดกุดกุง
วัดกุดกุง
วัดกุดกุง
วัดกุดกุง
วัดกุดกุง
วัดกุดกุง
วัดกุดกุง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๐๕

เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กหญิงสุภารัตน์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายณัฐภาส
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงมาณิตา
เด็กชายสิทธิเดช
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กชายกิตติศักดิ์

ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๐๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๐๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๐๙
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๑๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๑๓

เด็กหญิงชนิกานต์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๑๕ เด็กชายชาญวิชญ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๑๖ เด็กหญิงภัสสิรี
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๑๔

ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๑๗ เด็กหญิงฐานิตารัชต์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๑๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๒๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๓๕

เด็กชายปญญากร
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงกัณฐิกา
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายศิวากร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายอดิชาติ
เด็กหญิงอาฑิตยา
เด็กหญิงชลนิภา
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงจีรพร
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงปณิตา

ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๓๖ เด็กหญิงประกายดาว

เด็กชายกนกพล
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๓๘ เด็กหญิงชวัลนุช
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๓๙ เด็กชายดุษฎี
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๓๗

นามสกุล
มานุช
โกนตะสิงห์
จำนงค์รัตน์
เชื้อขำดี
เหมสันต์
ลิตพันธ์
หัวดอน
ดาวัลย์
ดอนหลาบคำ
หมอยา
บึงแก
แสงศรี
นาระทำ
ลิตะพันธ์
จำเนียรกุล
ชัยงาม
จิตรมั่น
ใจเพียร
แสงตะวัน
ดาษดื่น
มนทา
หวังทำ
เข็มเงิน
ศรีสุวะ
พานดวง
อะทอยรัมย์
หวังทำ
เพียรจิตร
ทวีแก้ว
จันทราวุฒิ
ใจธรรม
ภูษาแก้ว
วระสาน
สิงห์ซอม
นากรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกุง
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกุง

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายงาม
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายงาม

๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายงาม
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายงาม
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายงาม
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายงาม
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายงาม
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายงาม
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายงาม
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายงาม
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายงาม

๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายงาม

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายงาม
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายงาม
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วง

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูเมือง
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูเมือง

๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูเมือง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกุดกุง
วัดกุดกุง
วัดทรายงาม
วัดทรายงาม
วัดทรายงาม
วัดทรายงาม
วัดทรายงาม
วัดทรายงาม
วัดทรายงาม
วัดทรายงาม
วัดทรายงาม
วัดทรายงาม
วัดทรายงาม
วัดทรายงาม
วัดทรายงาม
วัดทรายงาม
วัดนาโพธิ์
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดเหล่ามะเขียว
วัดเหล่ามะเขียว
วัดเหล่ามะเขียว
วัดเหล่ามะเขียว
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
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ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๔๐

เด็กหญิงนันทิพร
เด็กชายศิวกร
เด็กชายกิตติกุล
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศภัค
เด็กหญิงพิชชาอร
เด็กชายวีรพล
เด็กชายวุฒธิชัย
เด็กชายอโณทัย
เด็กชายอรรฆเดชน์
เด็กหญิงขวัญธิดา
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงกุลสตรี
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายชลกร
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงนาถนรี
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายวุฒิกร
เด็กชายหัสดิน
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงรุจิรดา
เด็กหญิงลักษมณ
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กหญิงกำไลทอง
เด็กหญิงฉัฏฐมี
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กชายณัฐพงษ์

ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๔๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๕๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๖๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๖๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๖๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๖๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๖๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๗๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๗๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๗๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๗๔

นามสกุล
กันหาวรรค
อินมาพัน
กัลปดี
ปรีชานนท์
นิลศรี
ยิ่งประเสริฐ
พงษ์สนิท
เพ็ชรวงษ์
สุภาพ
อัครพัฒน์
ทองแท้
สาระวัน
บุญไกร
ศรีระบุตร
ท่าพิมาย
มั่นพรม
พาตาโส
บุตรหลอด
ใบนอก
สีสมสัน
ศรีพลาย
ขยันกิจ
แสนเสริม
นามโฮง
พงมณี
เข็มรถ
อินทร์ประเสริฐ
บุญประสิทธิ์
บุญพจน์
ศรีอำนาจ
ชุมประกอบ
หิมพานต์
นากรณ์
โยนากุล
สุขศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูเมือง
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูเมือง

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูเมือง
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูเมือง

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูเมือง
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูเมือง
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูเมือง

๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูเมือง
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูเมือง

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคูเมือง
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูเมือง
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูเมือง
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขาม

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขาม

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขาม
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขาม
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาม
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาม
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาม
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาม
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาม
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาม
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาม

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาม
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาม
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุ้ม

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุ้ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดบ้านขาม
วัดบ้านขาม
วัดบ้านขาม
วัดบ้านขาม
วัดบ้านขาม
วัดบ้านขาม
วัดบ้านขาม
วัดบ้านขาม
วัดบ้านขาม
วัดบ้านขาม
วัดบ้านขาม
วัดบ้านขาม
วัดบ้านขาม
วัดบ้านขาม
วัดบ้านขาม
วัดบ้านขาม
วัดบ้านขาม
วัดบ้านขาม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๗๕

เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงธีราพร
เด็กหญิงพิไรรัตน์
เด็กชายภัทรพร
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงจินตนา
เด็กชายชนานนท์

ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๗๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๗๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๗๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๘๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๘๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๘๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๘๓

ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๘๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๘๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๘๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๘๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๘๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๘๙

เด็กชายณัฐพล
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายเทวินทร์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กหญิงพัชชาพร
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กหญิงลลิดา
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงกันยา
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายชวนิล
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กชายณัฐพัชร์
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายนนธชัย

นามสกุล
ศรีมะเรือง
สาระวัน
พิลาวัน
เรียงสันเทียะ
เวียงจันทร์
คุ้มบุญ
ศรีสวัสดิ์
สุดเฉลียว
ยอดจันดา
ศุภศร
แนวน้อย
พิลาวัน
ธรรมวัตร
คุ้มบุญ
ศรีวิสุทธิ์

สอางค์จิตร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๙๑
เมืองแวง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๙๒
ยางพล
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๙๓
บุญเล่ห์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๙๔
สุภาพันธ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๙๕
เถาแก้ว
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๙๖
บุตรเกต
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๙๗
ศรีมะเรือง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๙๘
นำสุข
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๙๙
แนวน้อย
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๐๐
สำแดงภัย
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๐๑
คุ้มบุญ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๐๒
ศรีสวัสดิ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๐๓
จันทร์นวล
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๐๔ เด็กหญิงนันทชญาภร นำสุข
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๐๕ เด็กชายปนพงศ์ คำภาพันธ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๐๖ เด็กหญิงพิชชาพร สอางค์จิตร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๐๗ เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำหลวง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๐๘ เด็กชายเพชร
สร้อยมี
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๐๙ เด็กหญิงวนิดา
อินทาราม
ยส ๔๕๑๖๓/๐๓๙๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุ้ม

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม

๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้ม

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้ม

๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้ม

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้ม

๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้ม

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
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ชื่อ

เด็กหญิงวรภาส์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๑๑ เด็กชายศรชัย
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๑๒ เด็กชายศุกลวัฒน์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๑๓ เด็กหญิงสุพิชชา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๑๐

ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๑๔ เด็กชายเฉลิมเกียรติ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๑๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๑๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๒๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๒๘

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายณรงค์วิทย์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงปวีณา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพรรณพัช
เด็กหญิงภัทรจาริน
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กชายสุวรรณภูมิ
เด็กชายอาชาวิน
เด็กหญิงกานต์ทิตา

ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๒๙ เด็กชายเกริกเกียรติ

ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๓๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๔๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๔๔

เด็กชายชวกร
เด็กชายชัยภัทร
เด็กชายโชคสุนทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธีรกานต์
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กชายปฎิภาณ
เด็กชายพิชิตพงษ์
เด็กหญิงรังสิกานต์
เด็กชายรัตนพล
เด็กหญิงศุลีพร
เด็กชายสรศักดิ์
เด็กชายกัมปนาท
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายเทวา

นามสกุล
แสงจันดา
วงษ์ทอง
สาระวัน
สายบุญมา
มณีวงค์
วงษ์จันทร์
นิลา
แก้วไสย์
จันเจริญ
แซ่แต้
แซ่แต้
มณีวงษ์
บุญไทย
บัวทิพย์
นรสาร
ศรีมะเรือง
พิลาธร
สว่างวงค์
ศรศรี
กรแก้ว
มณีวงษ์
พุทธเกษ
วระเกตุ
ศรีบุญเรือง
สันหากุล
ช่อผูก
ขยันการ
วงษ์คำชัย
ประสานสืบ
ประสานสืบ
พิลาธร
บุญเล่ห์
อาจสงคราม
สารีพันธ์
นิ้วจันทึก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้ม

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้ม
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลไว

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลไว
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลไว
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลไว
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลไว
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลไว
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลไว

๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลไว
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลไว
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลไว

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลไว
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลไว
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลไว
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลไว

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลไว
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลไว
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลไว
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลไว

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลไว
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลไว
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลไว
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลไว
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลไว
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลไว
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลไว

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลไว
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลไว
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลไว
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดบ้านคุ้ม
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดพลไว
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๔๕

เด็กชายแทนขวัญ
เด็กชายธีรภาพ
เด็กหญิงประภาพร
เด็กชายผดุงเกียรติ
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายภชต
เด็กชายภูมิเพชร
เด็กชายวรกร
เด็กชายศุภสัณห์
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กชายเอนกพงศ์
เด็กหญิงไอรินทร์
เด็กชายกวีรัตน์
เด็กหญิงฉัตรกมล
เด็กหญิงชญาดา
เด็กชายปุรินทร์
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายศิรกร
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายชนะพล
เด็กชายณัฏฐกร
เด็กหญิงทิวารัตน์
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายวิโรจน์
เด็กหญิงศรัณยา
เด็กชายสุเมธ
เด็กหญิงอนิสรา
เด็กชายชลธี
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายเตชสิทธิ์
เด็กหญิงธันยพร
เด็กชายนธีร์
เด็กชายนนทพัทธ์

ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๔๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๕๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๖๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๖๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๖๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๖๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๖๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๗๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๗๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๗๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๗๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๗๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๗๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๗๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๗๙

นามสกุล
บุญเคหา
บุญเข้ม
มงคลศรี
น้อยหาญ
สีบุษผา
แนวน้อย
พลเมือง
ใยดี
คำศรี
คำแพง
แผ่นศิลา
ไชยศล
สิ้นโศรก
ศรีระบุตร
จำปาพันธ์
แสนโคตร
สายกัลยา
สายสั้น
ศรีระบุตร
แนวน้อย
ใสแสง
ศรีระบุตร
บุญยัง
ขนานไทย
เสนา
นิลา
น้อยหาญ
สิทธิลา
วรกัน
โชคนัติ
สายสวาท
บุญเรือง
บุญเล่ห์
อุ่นใจ
นนทะลุน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแปน

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแปน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายปยวัฒน์ มณีวงษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๘๑ เด็กชายพงศกร วงค์สุข
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๘๒ เด็กหญิงพรรณปพร สีสัน
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๘๓ เด็กชายพิชญะ
นิยม
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๘๔ เด็กชายรณชัย
สมชาติ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๘๕ เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์ ศรีมะเรือง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๘๖ เด็กชายศิริวัฒน์ มณีวงษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๘๗ เด็กชายสวิตต์
บุญเล่ห์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๘๘ เด็กชายเสกสรรค์ สังฆะพันธ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๘๙ เด็กหญิงอิศรา
นิยม
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๙๐ เด็กชายอิศวรา
แน่นอุดร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๙๑ เด็กหญิงกฤษณา รัตนะวัล
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๙๒ เด็กชายกันตพงศ์ สงขำ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๙๓ เด็กหญิงเกศรินทร์ สานุสันติ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๘๐

ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๙๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๙๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๙๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๙๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๙๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๔๙๙

เด็กชายขจรยศ
เด็กชายจิระพงษ์
เด็กหญิงญัญธิมา
เด็กชายณัฎฐนันท์
เด็กชายธนันชัย
เด็กหญิงนัชพงศ์

ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๐๐ เด็กหญิงปวีณ์ญานุช
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๐๑

เด็กชายพอ

ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๐๒ เด็กหญิงพิมพ์พิชญา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๐๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๐๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๐๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๐๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๐๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๐๙
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๑๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๑๔

มณีวงค์
วงค์สุข
พนารินทร์
ลานุสัตย์
สายสินธ์
สัตรูพ่าย
มะณีออน
วิสาพรหม
ภาวะชาติ
งอนกิ่ง
พาชัยศรี
พิจารณ์
มะสะ
บุญทศ
ทวีไสย์
วังอาจ
ใจธรรม
สุธรรม
นะวะทิตย์
สาวิสิทธิ์

เด็กหญิงพิราอร
เด็กหญิงวันวิสาข์
เด็กชายอโณทัย
เด็กชายอัลฮารีส
เด็กชายทินณภัทร
เด็กหญิงปรียานุช
เด็กชายอัสนี
เด็กชายรณชิต
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงวันนิภา
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กชายทนงศักดิ์ รัตนวรรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแปน

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแปน

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแปน

๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแปน

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแปน

๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแปน

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแปน

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแปน
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแปน

๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงขวาง

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงขวาง
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงขวาง

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงขวาง
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงขวาง
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำ
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำ

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดชัยพฤกษ์
วัดดงขวาง
วัดดงขวาง
วัดดงขวาง
วัดดงขวาง
วัดดงขวาง
วัดตรีสุวรรณาราม
วัดตรีสุวรรณาราม
วัดตรีสุวรรณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงพรพิลัย
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๑๖ เด็กหญิงสุภัสสรา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๑๗ เด็กหญิงทัชชา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๑๘ เด็กชายธนธรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๑๕

ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๑๙ เด็กชายธรรมศาสน์

ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๒๐ เด็กหญิงธัญญารัตน์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๓๗

เด็กหญิงนันธิญา
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กชายสุธรรม
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กหญิงเกณิกา
เด็กชายทักษิณ
เด็กหญิงนรินทร
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายภานุรุจ
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายรวิพล
เด็กชายวีระชัย
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายสิตานันท์
เด็กชายจตุพรหม
เด็กหญิงจันทร์ฉาย
เด็กหญิงชนาภา

ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๓๘ เด็กชายโชคมงคลชัย
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๓๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๔๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๔๙

เด็กหญิงณิชกมล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธิญาดา
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงพรประภา
เด็กชายพิตติกานต์
เด็กชายวรเวช
เด็กชายสายัณห์
เด็กชายอภิรติ
เด็กหญิงกชพร

นามสกุล
ประกอบสุข
สาวิสิทธิ์
ชัยสิงห์
สายสวาท
นันทะเสน
สันประภา
เสอุดม
นะวะทิตย์
แก้ววิเศษ
แหวนหล่อ
สังข์สุวรรณ
ปดภัย
พงษ์แสง
ไกรวิเศษ
แซ่จ๋าว
ภายศรี
คำแก้ว
สมฤทธิ์
ยนต์คำ
ทับสีรักษ์
แสงรัตน์
สอนสวัสดิ์
ภาษิต
อินทิพันธ์
สิงหาบุตร
จันทะมาตร
เทียมจันทร์
บาลวงศ์ษา
โรมพันธ์
แสงทอง
อินกัน
ไชยนาน
ยนต์คำ
กาละปกษ์
กิ่งมณี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำ
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำ
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำ
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซำ
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำ

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำ
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซำ
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำ

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำ
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน

๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน

๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตรีสุวรรณาราม
วัดตรีสุวรรณาราม
วัดตรีสุวรรณาราม
วัดตรีสุวรรณาราม
วัดตรีสุวรรณาราม
วัดตรีสุวรรณาราม
วัดตรีสุวรรณาราม
วัดตรีสุวรรณาราม
วัดตรีสุวรรณาราม
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดปาดอนธาตุ
วัดสงยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๗๘
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เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๕๐ เด็กหญิงกิตติญาภรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๕๑ เด็กหญิงณัฐจิราภา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๕๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๖๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๖๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๖๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๖๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๖๙

เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กชายธัญพิสิษฐ์
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงนันทิวราห์
เด็กชายพงศ์ศรัณย์
เด็กชายภูรินทร์
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายสัตยา
เด็กหญิงสุมิตา
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กชายชนะพล
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงทิวาวรรณ

ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๗๐ เด็กหญิงเบญญาภา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๗๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๗๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๗๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๗๕

เด็กหญิงภัทรปภา
เด็กหญิงศรินทิพย์
เด็กชายสุธาคิน
เด็กหญิงอารีเทศ
เด็กหญิงทิพรัตน์

ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๗๖ เด็กหญิงปราณณิชา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๗๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๗๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๘๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๘๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๘๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๘๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๘๔

เด็กชายพงศธร
เด็กชายสมจิต
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงจรัสพร
เด็กชายชนกันต์
เด็กชายธนากร
เด็กชายธันทิพากร
เด็กหญิงนันทิดา

นามสกุล
แก้วศรี
กฐินศรี
วงษ์จันทร์
บุญยิ่ง
วงษ์จันทร์
จันทร์นุช
สุขหนุน
นาวะทิตย์
บุญเอนก
ลานุสัตย์
อิ่มเกษม
วรรณศิล
วงษ์งาม
นามโคตร
แยบยนต์
อ่อนหวาน
โพธิสาร
บุญเล่ห์
สุขชีพ
บุญผาง
ถานอาดนา
ขุนภิรมย์
อุตวัด
โสดาวัน
สัตรูพ่าย
ประสมศรี
ร่วมสุข
วารีศรี
พิระภาค
บูรณะพาณิชย์กิจ
แรงโสม
พิระภาค
พิระภาค
พิระภาค
นิยม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงยาง
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงยาง

๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงยาง
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงยาง

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงยาง
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงยาง

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงยาง
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงยาง
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงยาง
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงยาง

๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงยาง
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดสงยาง
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงปาริชาติ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๘๖ เด็กชายมนัสวิน
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๘๗ เด็กหญิงสุภาพร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๘๘ เด็กชายเอกธวัช
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๘๕

ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๘๙ เด็กชายเอกประดิตฐิ์

ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๙๐

เด็กชายกลวัชร

ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๙๑ เด็กหญิงกัญญาพัชร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๙๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๙๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๙๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๙๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๙๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๙๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๙๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๕๙๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๐๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๐๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๐๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๐๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๐๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๐๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๐๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๐๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๐๙
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๑๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๑๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๑๕

เด็กชายจิรชัย
เด็กชายชนัดพล
เด็กหญิงบุญตา
เด็กหญิงพรไพลิน
เด็กชายวุฒิการณ์
เด็กหญิงศิริปภา
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายวีระกร
เด็กหญิงจินต์จุฑา
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายปรีดี
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงสรัญรัชต์
เด็กหญิงสิริโสภา
เด็กชายธิติพัทธ์
เด็กชายพลกฤต
เด็กหญิงจรัสรวี
เด็กหญิงทิพย์นิภา
เด็กชายธนกร
เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กชายโอภาส
เด็กหญิงวรมน
เด็กชายเสกสรร

ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๑๖ เด็กชายเกริกเกียรติ

เด็กชายอภิทักษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๑๘ เด็กหญิงศศิวิมล
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๑๙ เด็กชายอภิชิต
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๑๗

นามสกุล
พิระภาค
สีลาดเลา
ม่วงดี
มลศิลป
โคตุทา
พิระภาค
ใจทน
พิระภาค
สีดำ
มีแสง
หมั่นกิจ
นนตรี
ภักดีบุรุษ
บุญพา
แสงสกุล
ลุขำ
พิระภาค
สิงห์พิมพ์
ศรีมะเรือง
พรมศิริ
โสมณวัฒน์
ทองมูล
เสริมศรี
อำนวยผล
ทาทอง
สืบชาติ
สุโพธิ์แก้ว
กันหาวรรค
เติมทรัพย์
สมทรัพย์
พิระภาค
โรมพันธ์
ไชยว่อง
ทองอ้ม
พิมพ์วงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูสองชั้น

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูสองชั้น

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตุ
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตุ
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตุ

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตุ
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตุ
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตุ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดกุดพันเขียว
วัดคูสองชั้น
วัดคูสองชั้น
วัดคูสองชั้น
วัดคูสองชั้น
วัดคูสองชั้น
วัดคูสองชั้น
วัดคูสองชั้น
วัดคูสองชั้น
วัดคูสองชั้น
วัดนาดี
วัดนาดี
วัดนาดี
วัดนาดี
วัดนาดี
วัดหนองตุ
วัดหนองตุ
วัดหนองตุ
วัดหนองตุ
วัดหนองตุ
วัดหนองตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๒๐

เด็กชายพีรพล
เด็กชายศิรภัทร
เด็กหญิงกชวรรณ
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายคมกริช
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงทาปวีณ์
เด็กหญิงธนิษฐา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภัทรนันท์
เด็กหญิงเมย์ศญา

เกษมคาย
สาครรัตน์
รัตนวัน
วงษ์ศรี
สุคำภา
บุญราช
ทุ่มโมง
หลักคำศรี
วีระจินตารักษ์
โลกนิยม
บุญทองสี
หาญภัยสน
จำปาสอน
บัวเทศ
ฮ่องลึก
ลุนพิลา
คำวงษา
รื่นจิตต์
บุญทองสี
หิมพานต์
ดำสนิท
กลอนค้างภู
วังสินธ์
บุตรพรม
ดวงเกษ
สมบัว
สุขพ่วง
คะเนนิล
แสงเพชร
ประสมสิน
เติมทรัพย์
ทองขาว
พิเคราะห์กิจ
ปริญญาพิมลพร
จันดี

ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๓๒

ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๓๓ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๓๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๔๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๔๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๕๔

เด็กชายอัครวัฒน์
เด็กหญิงอัญชัน
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กหญิงศิศิรา
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกฤษณ
เด็กชายกิตติทัต
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายนัฐกิตต์
เด็กชายพงศ์เพชร
เด็กชายพิชิตพงษ์
เด็กหญิงพีระนันท์
เด็กหญิงมาลาทิพย์
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กชายอณาวิน
เด็กชายอัษนัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๕๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๖๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๖๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๖๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๖๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๖๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๗๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๗๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๗๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๗๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๗๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๗๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๗๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๗๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๘๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๘๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๘๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๘๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๘๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๘๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๘๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๘๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๘๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๘๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงกนิษฐา สวัสดิ์วงค์
เด็กหญิงเกล้าชฎาภรณ์ ศิริผลา
เด็กชายขจรวิทย์ เพียงทอง
เด็กชายจรัสพงศ์ ทองขาว
เด็กหญิงชูติมา จันทร์ขาว
เด็กชายธนภูมิ วงค์ไกรษร
เด็กหญิงโศภิสรา เหมือนชาติ
เด็กชายสิรวิชญ์ สมสืบ
เด็กชายสุภเวช อ่อนละมุล
เด็กหญิงคณาวรรณ ทองเย็น
เด็กชายกวี
บุญทิพย์
เด็กหญิงขวัญสุดา สุขกาย
เด็กชายณัฐพล ขนันเยี่ยม
เด็กชายสิรวิชญ์ จุตโน
เด็กหญิงจรรย์อมล วงค์ขุมเงิน
เด็กหญิงชนิกานต์ ทองขัน
เด็กหญิงณัฐริยา บุตรน้อย
เด็กหญิงดารารัตน์ ทองขัน
เด็กหญิงนันทภัค ผลไม้
เด็กชายปญญากร กาบบัวสี
เด็กหญิงพิชญธิดา ยุพาพันธ์
เด็กชายภาคภูมิ อ่อนสำอางค์
เด็กหญิงวรารัตน์ สายสี
เด็กชายสุเมธ
นิราพาธ
เด็กหญิงอริสา ประเสริฐ
เด็กชายกิตติชัย ภิริยารมณ์
เด็กชายธนวัฒน์ โนนพิลา
เด็กชายพรวสันต์ แก้วบุดตา
เด็กชายพีรวิชญ์ โสดา
เด็กชายชัชวาล บุญศิลรัก
เด็กหญิงญานัจฉรา ชื่นบาล
เด็กหญิงณัฐฐาพร สาตสิน
เด็กหญิงปณิตา สร้อยรักษ์
เด็กชายพิภัทร์ นนทะวงษ์
เด็กชายภัสกร ปะกะตัง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง

วัดหัวเมือง
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
วัดหัวเมือง
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
วัดหัวเมือง
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
วัดหัวเมือง
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
วัดหัวเมือง
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
วัดหัวเมือง
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
วัดหัวเมือง
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
วัดหัวเมือง
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
วัดหัวเมือง
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว
วัดบัวขาว
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์วิชาคม) วัดโพธาราม
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์วิชาคม) วัดโพธาราม
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
วัดเหมือดขาว
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๙๐

เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงไอวรินทร์
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กหญิงอิสริศา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายพลากร
เด็กหญิงพัชธิดา
เด็กชายวรเทพ
เด็กหญิงวาเลน
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายอนันต์ชัย
เด็กชายธนาคิม
เด็กชายธราทร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายนัทดนัย
เด็กหญิงศรุตา
เด็กชายกฤชณัท

ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๙๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๙๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๙๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๙๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๙๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๙๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๙๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๙๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๖๙๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๐๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๐๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๐๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๐๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๐๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๐๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๐๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๐๘

ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๐๙ เด็กหญิงกาญจนงค์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๑๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๑๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๑๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๑๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๒๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๒๔

เด็กชายต่อสกุล
เด็กชายนพคุณ
เด็กชายสนธยา
เด็กหญิงอรนภา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงปวีณ์นุช
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงวณิชชากร
เด็กชายวิศณุ
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายกิตติกวินท์
เด็กชายรณสิทธิ
เด็กชายณรงค์
เด็กหญิงพรฤดี
เด็กหญิงธัญญรัตน์

นามสกุล
ท่อนทอง
งามแสง
คงนุรัตน์
สุริพล
พุฒิชาติ
ภู่ทอง
อินทร์สงวน
ช่วยวงษ์ญาติ
จารุเนตร
แสนดี
ไชยนนย์
บุญพัฒน์
ดอกจันทร์
เกยจอหอ
แสงเย็น
ฑีฆะ
ไชยแสง
ดอกจันทร์
ศรีพลาย
หล้าพรม
บุญลักษณ์
ศรีเข้ม
ดวงใจ
เมืองวัง
โมงขุนทด
บัวผัน
สีเขียว
ใจใส
ภาวะนิตย์
แก้วหาญ
วุฒิกาญจน์
สมประสงค์
สมนึก
อุลวงศ์
บุญยบุตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
วัดศรีมงคล
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
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพัชรินทร์ โลกคำ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๒๖ เด็กชายภานุพงศ์ ผิวทอง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๒๗ เด็กชายสุทัศน์
ไชยลี
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๒๘ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ธรรมรัตน์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๒๙ เด็กหญิงนาระดา รัตนศรี
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๓๐ เด็กหญิงภัทราพร มูลสิน
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๓๑ เด็กหญิงริต้า
ศรีสันต์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๓๒ เด็กหญิงวิลาสิณี สวัสดิ์เอื้อ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๓๓ เด็กหญิงอิงอร
พรทิพย์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๓๔ เด็กหญิงญาราภรณ์ ผิวทอง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๓๕ เด็กชายณัฐพล
หอมจำปา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๓๖ เด็กหญิงพิมพ์สุภา คุณารักษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๓๗ เด็กหญิงศศิศรา ผิวทอง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๓๘ เด็กชายศานติกร ผิวทอง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๓๙ เด็กหญิงศุภนิดา ศิริพิน
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๔๐ เด็กชายสุทธิพงศ์ เทพณรงค์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๔๑ เด็กหญิงสุภพิชา โพธิ์รุน
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๔๒ เด็กหญิงไอลัดดา นามวงศ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๔๓ เด็กหญิงกมลพรรณ วงสมัคร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๔๔ เด็กชายกฤษธณากรณ์ อภัยโส
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๔๕ เด็กชายเกียรติประพัฒน์ ธรรมปต
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๔๖ เด็กหญิงจิดาภา พันธ์ดวง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๔๗ เด็กหญิงจิรสุดา สมจิตร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๔๘ เด็กหญิงชุติมัย
ผิวชัย
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๔๙ เด็กหญิงฐิติกานต์ จำปาพรม
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๕๐ เด็กชายดำรงค์ชัย ชาลาภคำ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๕๑ เด็กชายธนดล
ไชยชนะ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๕๒ เด็กหญิงธิดาวรรณ บุญช่วย
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๕๓ เด็กหญิงบุญธิชา มุลานนท์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๕๔ เด็กหญิงพัชลิตา แสนสิ่ง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๕๕ เด็กชายโพลีพลัส ตระกูลวัชรกร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๕๖ เด็กหญิงสุภาพร กันหาฤกษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๕๗ เด็กชายอนุชิต
วรโยธา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๕๘ เด็กหญิงอนุภา
กุลแก้ว
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๕๙ เด็กหญิงอรวรรยา บุตรโท
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ

๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง
วัดบ้านหนองยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายอุดมศักดิ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๖๑ เด็กหญิงปติชา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๖๒ เด็กชายวงศธร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๖๓ เด็กหญิงอรชพร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๖๐

ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๖๔ เด็กหญิงกมลลักษณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๖๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๖๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๖๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๗๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๗๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๗๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๗๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๗๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๗๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๗๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๗๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๘๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๘๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๘๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๘๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๘๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๘๕

เด็กชายกีรติ
เด็กชายจรัสกร
เด็กชายตะวัน
เด็กชายธนรัตน์
เด็กชายนววิช
เด็กหญิงนัฐติญา
เด็กชายปรเมศ
เด็กหญิงพรรัมภา
เด็กหญิงพีรพรรณ
เด็กชายวีทยา
เด็กชายสิริภาส
เด็กชายโสภณ
เด็กชายออมสิน
เด็กชายคนธรรพ์
เด็กชายจิระ
เด็กหญิงฉัตรกมล
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนชัย
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงปณิดา

ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๘๖ เด็กหญิงพรประกาย

เด็กชายพายัภ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๘๘ เด็กหญิงรดามณี
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๘๙ เด็กหญิงวรัญญา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๙๐ เด็กหญิงวราภรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๘๗

ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๙๑ เด็กหญิงสุพรรณษา

เด็กหญิงอภิชญา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๙๓ เด็กหญิงอรอนงค์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๙๒

ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๙๔ เด็กหญิงกัญญารัตน์

นามสกุล
ผิวทอง
วาฤทธิ์
เผ่าสีหา
ไชยจันดี
โสภา
บุญโต
แจ่มจิตร
โกสูงเนิน
แดงตะนุ
สุทธิวงศ์
พรหมศร
ศิลปามูล
รุ่งเรือง
บุตรวงศ์
บุตรวงศ์
บุตรพรมมา
สมรัก
มีวงค์
รุจสันต์
จันทร์สว่าง
เปรยรัตน์
แจ่มจิตร
เปรยรัตน์
บุตรวงศ์
บุตรวงศ์
ใจทัด
สุริยบุตร
ทุมหาวงค์
จิตดี
จิตดี
มารัตน์
เมืองหอม
ไชยวงษ์
โคตรนู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก

วัดบ้านหนองยาง
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก วัดบ้านหนองยาง
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก วัดบ้านหนองยาง
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก วัดบ้านหนองยาง
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก วัดอินทาวาส
สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายกันตนพ กันปุย
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๙๖ เด็กชายกิตติยศ พรหมศร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๙๗ เด็กชายเจษฎาภรณ์ มีผล
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๙๘ เด็กหญิงฑิฆัมพร ทองเติม
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๙๙ เด็กชายดำรงเกียรติ ชูรัตน์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๐๐ เด็กชายเตชพัฒน์ วงค์สีทา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๐๑ เด็กหญิงทิพวรรณ์ สุภาษร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๐๒ เด็กชายธนศักดิ์ ชำนองจิตร์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๐๓ เด็กหญิงธัญพิชชา ทองวงศ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๐๔ เด็กชายนพรัตน์ วงษ์สามารถ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๐๕ เด็กชายนวเพชร ผาชา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๐๖ เด็กหญิงนัทธมล สวัสพันธ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๐๗ เด็กหญิงนิภารัตน์ ตู้ทอง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๐๘ เด็กหญิงปทิตตา บุตรวงศ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๐๙ เด็กชายพิทยุตฆ์ ทองโกฏิ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๑๐ เด็กหญิงภาวิตา คณาชอบ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๑๑ เด็กชายศุภกร
สุทธิวงศ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๑๒ เด็กชายสุรสิทธิ์ เมืองนิล
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๑๓ เด็กหญิงอัจฉริญา ดวงพุทธา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๑๔ เด็กชายอัจฉริยะ มูลบุตร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๑๕ เด็กหญิงอารยา สาระคุณ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๑๖ เด็กชายธนกฤต สีมันตะ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๑๗ เด็กชายธนวัฒน์ ดวงคำ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๑๘ เด็กชายธีรพัฒน์ ศิริคุณ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๑๙ เด็กชายยุทธไกร โฉมมา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๒๐ เด็กชายกฤษฎา ประทีป
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๒๑ เด็กชายยศพงศ์ กงถัน
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๒๒ เด็กชายคณากร คำไมล์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๒๓ เด็กชายชลธิชัย ห่อไธสง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๒๔ เด็กหญิงทิพธิดา เสมามิ่ง
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๒๕ เด็กชายพลภัทร ตาลโกนกุน
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๒๖ เด็กหญิงมุทิตา
ผาเวช
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๒๗ เด็กชายเมฆา
สารขันธ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๒๘ เด็กหญิงยุพาวดี โฉมฉินแก้วฟา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๒๙ เด็กหญิงศรีสุภา กองหิน
ยส ๔๕๑๖๓/๐๗๙๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดอินทาวาส
วัดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา
วัดเกษตรพัฒนา
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๓๐

เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงชลชนกม์
เด็กหญิงณภัทร
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายเดชา
เด็กชายบุญทวี
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายรัฐพล
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงศิราพร
เด็กชายศุภากร
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กชายชุติพนธ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณภัทร
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงปนทอง
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กหญิงจรรยพร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงรจนา
เด็กชายเศรษฐดา
เด็กชายศณะพล
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงวิไลรักษ์
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๓๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๔๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๔๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๕๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๖๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๖๔

นามสกุล

ปรินรัมย์
เสมามิ่ง
สร้างการ
กองหิน
ปุกกะนะ
คำชนะ
เฉลียวกิจ
แช่มชื่น
ผงทอง
โฉมฉินแก้วฟา
สุตตานนท์
สินชู
ศิริเสริม
รสจันทร์
ชาญสอน
สาระชัย
รักษาพงศ์
แผ่นทอง
สุเววงค์
แสงวงค์
ไชยสุริยงศ์
ปราณีวงค์
แสงชาติ
พุฒทอง
แก้วดวงศรี
พิศนอก
โพธิ์สิทธิ์
จันทะวงษ์
พันธะวงศ์
แดงอาจ
ผาสุกสถิตพร
แซ่เตี๋ยว
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่เตี๋ยว
เด็กหญิงณัฐริกา บุระวัฒน์
เด็กชายธนกร
สาวรีย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล

๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสามัคคี

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสามัคคี
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสามัคคี
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสามัคคี
๐๖/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสามัคคี
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสามัคคี

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสามัคคี
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง
๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดนาจาน
วัดนาเซ
วัดนาเซ
วัดนาเซ
วัดนาเซ
วัดนาเซ
วัดนาเซ
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๖๕

เด็กหญิงสุพัตตรา
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายบุญส่ง
เด็กชายบุญเสริม
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายเอกภวิษย์
เด็กชายปฏิญญา
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงวิชญาพร

ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๖๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๖๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๗๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๗๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๗๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๗๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๗๕

ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๗๖ เด็กหญิงกัญญาภัทร

เด็กหญิงกุลธิดา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๗๘ เด็กหญิงจีราวรรณ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๗๙ เด็กชายเฉลิมศักดิ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๘๐ เด็กหญิงวันวะริน
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๘๑ เด็กหญิงศศิกานต์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๘๒ เด็กชายพรหมเดช
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๘๓ เด็กชายรัฐภูมิ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๘๔ เด็กชายสมภพ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๘๕ เด็กชายก้องภพ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๘๖ เด็กชายจิราภัทร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๘๗ เด็กชายจีรศักดิ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๘๘ เด็กชายไชยวัฒน์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๘๙ เด็กชายเตชินท์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๙๐ เด็กชายธนกิตต์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๙๑ เด็กชายธนาเทพ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๙๒ เด็กชายธวัชชัย
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๙๓ เด็กชายภูริภัทร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๙๔ เด็กหญิงรินลดา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๙๕ เด็กชายณัฐธพล
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๙๖ เด็กชายณัฐวุฒิ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๙๗ เด็กชายธนพล
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๙๘ เด็กชายธวัชชัย
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๙๙ เด็กชายธีรศักดิ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๘๗๗

นามสกุล
นฤภัย
แสนวงษ์
ปองภาษิต
ห้องแซง
ห้องแซง
พุทธวงศ์
โนนทิสอน
อรกุล
วิเวกวิน
อรกุล
กองหิน
ธาดาวุธ
พรทิพย์
มูลบุตร
ห้องแซง
พุฒทอง
ภูมิมี
นนท์สะเกษ
สุดาพรม
เลื่อนลอย
หินอ่อน
สาขะสิงห์
ผิวทอง
กาฬเนตร
ปนเจริญ
สิทธิขันแก้ว
เรี่ยนย้วน
พุ่มฉัตร
สันตะวงศ์
สาขะสิงห์
ทองคุณ
กุมมารสิทธิ์
มาลีบุตร
หินอ่อน
ต๊ะปญญา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหวาย

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหวาย
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหวาย
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหวาย
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหวาย
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหวาย

๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหวาย
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหวาย

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหวาย
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหวาย

๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหวาย
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหวาย
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหวาย
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหวาย

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหวาย
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหวาย
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล
วัดกุดมงคล

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๐๐ เด็กชายนาราวินท์ จำปา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๐๑ เด็กหญิงนิพรรณพร
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๐๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๐๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๐๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๐๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๐๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๐๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๐๙
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๑๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๑๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๑๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๑๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๒๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๒๗

เด็กหญิงปยะนุช
เด็กหญิงพรพิชชา
เด็กชายสันติสุข
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กชายนิธิกร
เด็กหญิงพรชิดา
เด็กหญิงเยาวพา
เด็กชายธีรเมธ
เด็กหญิงนิศารัตน์
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงศิริภัส
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายกันตพัฒน์
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงขมณี
เด็กชายเจตริน
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธนวัชร์
เด็กหญิงพรรณิภา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงศิริประภา
เด็กชายศิวัฒม์
เด็กหญิงสุนิสา

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๒๘ เด็กชายหิรัญญเชษฐ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๓๔

เด็กชายอดิศร
เด็กชายอราพงศ์
เด็กหญิงอารดา
เด็กหญิงกมลรส
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กหญิงจันทร์ฉาย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ วัดกุดมงคล

จันทรภูมี
นิจขะสุข
ศรีหจันทร์
แสนเสนาะ
จารุศิลป
ผิวทอง
พันธ์ดวง
มุลานนท์
ผิวทอง
เทพตาแสง
คันธี
สุวรรณมาโจ
โสดาภักดิ์

๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ วัดกุดมงคล

คำใส
เสือพิมพา
ชมวงศ์
สมีเพชร
โกสุม
ปนวงค์
พิมพ์ภาค
วิชาดี
บุเงิน
สาลีวงษ์
นามเสาร์
ดวงเคน
ทวดขุนทด
ปุมแม่น
โรจน์จันทร์เจริญ
จันทร์น้อย
ปาลรัตน์
ศรีแก้ว
ชุมศรี
คำแปง
แก่นสุวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ วัดกุดมงคล

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ วัดกุดมงคล
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ วัดกุดมงคล

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ วัดกุดมงคล
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว

๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

วัดเขมิยาราม
วัดเขมิยาราม
วัดเขมิยาราม
วัดเขมิยาราม
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๓๕

เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงฐิตาภรณ์
เด็กหญิงณิชาพัชร์
เด็กชายธนาวัฒน์
เด็กชายปองคุณ
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กชายเปนหนึ่ง
เด็กชายภานุรุจ
เด็กชายภูริชญา
เด็กหญิงวิภาแก้ว
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายศดิศ
เด็กหญิงศิริวิมล
เด็กชายศิวกร
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายสีหราช
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงกนกทิพย์
เด็กชายเจษฎากร
เด็กหญิงเดือนสิบ
เด็กชายยงวิทย์
เด็กชายวรุต
เด็กชายชาคริต
เด็กชายไชยพศ
เด็กชายธนฉัตร
เด็กหญิงพิมณภัทร์
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงภัสสร
เด็กหญิงสุพัฒตรา

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๓๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๔๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๔๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๕๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๖๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๖๓

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๖๔ เด็กหญิงอธิญาภรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๖๕ เด็กชายทรัพย์ไพศาล
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๖๖

เด็กหญิงกชพร

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๖๗ เด็กหญิงกัญญาพัชร

เด็กหญิงกัญวรา
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๖๙ เด็กชายกันตชาติ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๖๘

นามสกุล

โสดาภักดิ์
เปยมั่น
ปนสุวรรณ
กุมารสิทธิ์
พรทิพย์
วิบูรย์กูล
แสวงผล
กุมารสิทธิ์
ชอบบุญ
มุละซิวะ
สวาทดี
กำจ่าย
ปองแก้ว
บรรลือ
งามเลิศ
โสมาบุตร
กุมารสิทธิ์
ภาวะนิตย์
หินอ่อน
ศรีภิรมย์
สีสิงห์
สุวรรณเพชร
จันใด
แสงทอง
สายอุทา
พินธะ
มหาวงค์
หูวอง
มงคลภาส
สามารถ
ทาฉิ่ม
อุสสาห์
จันทะบาน
จำปาเนตร
คำพีระโสม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสว่าง

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

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
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๗๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายจีระวัฒน์
เด็กชายชลสิทธิ์
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายทักษิณ
เด็กหญิงนิชาภัทร
เด็กหญิงบุษกร
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์
เด็กหญิงพิมจิรา
เด็กชายสถาพร
เด็กหญิงสมิตา
เด็กชายอนันทศักดิ์

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๗๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๗๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๗๔
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๗๕
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๗๖
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๗๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๗๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๘๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๘๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๘๒
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๘๓
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๘๔

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๘๕ เด็กหญิงกนกวรรณ
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๘๖ เด็กชายกวินทรรศน์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๘๗ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๘๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๘๙

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๙๐
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๙๑
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๙๒

เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงปญชิกา
เด็กชายมนัสวิน
เด็กชายวิสิทธิ์
เด็กชายวีรภัทร

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๙๓ เด็กหญิงศรัณย์รัชต์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๙๔

เด็กหญิงอภิชญา

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๙๕ เด็กหญิงชุติกาญจน์

ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๙๖ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๙๗
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๙๘
ยส ๔๕๑๖๓/๐๙๙๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๐๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๐๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๐๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๐๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๐๔

เด็กชายนิธิพงศ์
เด็กหญิงมลุลี
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กชายเอ๊ก
เด็กหญิงธมลวรรณ์
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายอาชวิน

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

นนพละ
ผิวทอง
นามวงค์
ประกอบสุข
ปทวงศ์
สังข์สุข
มนที
สายวันดี
ขวาขุน
จันทะศร
นุริตานนท์
ขันสัมฤทธิ์

๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

อุตมาลา
ผลมาตร
บุญช่วย
ปุนเสน
เสนสอน
กัมมันตะคุณ
ศรีถา
กาฬสุวรรณ
ชาปลิก
ทิคะวรรณ
บุตรวงศ์
แก้วอ่อน
มุทาพร
จากผา
บทศรี
ประเสริฐสังข์
สมคะเณย์
นามศร
ผ่านเมือง
พันที
ทรงสังขาร
มากกลาง
จันทร์แก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน

๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน

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
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๐๕

เด็กชายกิตติ
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงชนิดา
เด็กชายฐิตินันท์
เด็กชายวีรพงศ์
เด็กชายศิริวิพล
เด็กหญิงกฤติยาณี
เด็กชายณรงค์เดช
เด็กชายธนกิตต์
เด็กหญิงปญจพร
เด็กชายพัฒนพล
เด็กชายยศกร
เด็กชายวิทยา
เด็กชายสมพงศ์
เด็กหญิงอธิชา
เด็กชายอวิรุทธ์
เด็กหญิงทิพย์สุดา
เด็กชายเทพธานี
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงนำเพ็ชร
เด็กชายพงศ์ปกรณ์
เด็กชายประชา
เด็กชายภูริ
เด็กชายรุ่งโรจน์
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กชายศตายุ
เด็กชายปติพล
เด็กหญิงยุวธิตา
เด็กชายจิตรกร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายนที
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงพนิตธิดา

ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๐๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๐๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๐๙
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๑๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๑๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๑๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๑๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๒๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๓๙

นามสกุล
เชิดชู
อั้งโก๊ะ
โสมาบุตร
จุลกองฮ้อ
บุญกาญจน์
โสภาศรี
สร้อยแก้ว
ชินสิทธิ์
วิบูลย์
สนธิสัมพันธ์
แช่มชื่น
สุพล
บุตรนำเพชร
พรมเชียงสา
ขุนทอง
จอมพงษ์
ครองบุญ
ขุนทอง
ศรีอ่อน
ดวงสีเสน
พันธ์ภักดิ์
ลาบุตร
เนตรวงศ์
บุญทอง
แปนกลาง
นามคำ
รุณราช
ชลกาญจน์
ลุผล
ถาวรวรรณ์
สุขฤทธิ์
มีไชย
โพธิ์สูง
ศรีเข็ม
พุฒิชนม์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพรหมนิยม
๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพรหมนิยม
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพรหมนิยม
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพรหมนิยม
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพรหมนิยม
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดพรหมนิยม
วัดพรหมนิยม
วัดพรหมนิยม
วัดพรหมนิยม
วัดพรหมนิยม
วัดพรหมนิยม
วัดพรหมนิยม
วัดดอนหวาย
วัดดอนหวาย
วัดดอนหวาย
วัดดอนหวาย
วัดดอนหวาย
วัดดอนหวาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงมะลิตา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๔๑ เด็กหญิงศศิพิมพ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๔๒ เด็กชายติณห์ภัทร์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๔๓ เด็กชายพงศกร
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๔๐

ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๔๔ เด็กหญิงพลอยณิชา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๔๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๕๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๖๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๖๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๖๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๖๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๖๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๗๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๗๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๗๓

เด็กหญิงอลิซเบ็ธ
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายเมธี
เด็กชายศุภสัณห์
เด็กชายกิตติพัศ
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กชายจิระพันธ์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายทรัพยากร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายนพเกล้า
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงนา ยอง
เด็กชายพงศ์พิสิฎฐิ์
เด็กหญิงพัชรธิดา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงมุทิตา
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายอภิชิต
เด็กหญิงอรทัย
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอุรัสยา
เด็กหญิงหฤทัย
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กชายณัฐนัย
เด็กหญิงพรธีรา
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กชายรชฏ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๗๔ เด็กหญิงลักษ์ณารีย์

นามสกุล
มาแสน
กล่อมขุนทด
สามารถ
วรรณจันทร์
วงค์เทพ
มิลท์เนอร์
เด่นดวง
ยุทธรรม
ดอกบัว
เด่นดวง
หงษ์คำ
ใหญ่ปราม
แก้วกัญญา
ยุทธรรม
มิ่งขวัญ
คงทน
ไตรยสุทธิ์
ชื่นตา
คู
พรมภาค
วงษอินตา
พิมเกาะ
ภุมรินทร์
บ่งเทพ
โสมาบุตร
พรมลี
ไสยรส
เกตุตากแดด
ปนบุตร
อิ่มจันทึก
ระดารงค์
จันทะเสน
เสาใบ
ใคร่ครวญ
คำนวนสอน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง

๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนหวาย
วัดดอนหวาย
วัดดอนหวาย
วัดดอนหวาย
วัดดอนหวาย
วัดดอนหวาย
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
วัดคำกลาง
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๗๕

เด็กชายวัชรินทร์
เด็กหญิงสิริลักษณ์
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายอภิชาติ
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กหญิงชวราพร
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงวิกาญดา
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงศุกร์วิภา
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กชายอนุวัตร
เด็กหญิงชนระดา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายเกตุชนก
เด็กชายชนาภัทร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายพุฒิสรรค์
เด็กชายวรเดช
เด็กชายอาชัญ
เด็กหญิงอิงค์ฟา
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายจระชัย
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชวัลธร

ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๗๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๗๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๗๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๘๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๘๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๘๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๘๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๘๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๘๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๘๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๘๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๘๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๘๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๙๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๙๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๙๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๙๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๙๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๙๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๙๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๙๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๙๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๐๙๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๐๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๐๑

ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๐๒ เด็กหญิงณัฏฐวรรณ

เด็กชายเทิดทูล
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๐๔ เด็กหญิงเปมิกา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๐๕ เด็กชายพัชรพล
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๐๓

ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๐๖ เด็กหญิงพัชราภรณ์

เด็กหญิงวันวิสาข์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๐๘ เด็กชายศุภกิจ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๐๗

ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๐๙ เด็กหญิงสุพรรณรัตน์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

บุราณ
บุราณ
ใจยะ
ขวัญมา
แสนพิรัตน์
พิมพ์ทอง
ทองหิน
คงมารัมย์
กล้าหาญ
จิตวรนาถ
ช่างทำ
โพธิ์หล้า
เผ่าเพ็ง
สว่างวงศ์
พรประสิทธิ์

๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน

คูณทอง
แพงอ่อน
พันธ์ศรี
ศรีชนะ
สิงห์ครุบ
แสงศรี
แสงศรี
ประทีปากรชัย
ศรีละโคตร
อาสาคุณ
สว่างวงษ
บุญศรี
วิเวก
บุญปก
ศรีโย
สว่างวงษ์
ศรีชนะ
สว่างวงษ์
คำทอง
สามารถ

๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๑๐

เด็กหญิงอัญธิมา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงจินตนา
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนิชชิตา
เด็กชายปณณธร
เด็กหญิงปานกวิน
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงพรพนิต
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงเมษา
เด็กชายวงศธร
เด็กหญิงวทัญยา
เด็กหญิงกนกลัดดา
เด็กชายกฤติกร
เด็กชายกัญธกรณ์
เด็กหญิงจตุทิพย์
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายพิสุทธิ์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงรสสุคลร์
เด็กชายวีรพัฒน์
เด็กชายวีระชิต
เด็กชายกลวัชร

ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๑๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๑๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๑๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๒๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๓๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๔๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๔๔

นามสกุล
พักพล
บุญศรี
หาสุข
พนมเขต
วงค์ดวงผา
มังกรดิน
ทวินัน
หมื่นทอง
เศรษฐกิต
แสงสุวรรณ
พรรณวงษ์
นิลนาจักร์
โพทะคาม
วงษ์เจริญ
เถาแก้ว
ศรีชนะ
อนันตา
แสนโน
สมานกสิกรรม
พันธ์เพ็ชร
บุญศรี
หินซุย
ขำเขว้า
พันธ์เพชร
ลีลา
คำกรฤาชา
สุวรรณวงษ์
ไกยสินธุ์
น้อยนำคำ
สว่างวงษ์
นักธรรม
สุขโขทัย
บุญศรี
นุสาตรชานีย์
กาทรงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนประทาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดคำผักหนาม
วัดโนนประทาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๗๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๔๕

เด็กชายก้าวไกร
เด็กหญิงจิรัญญา
เด็กชายชินวัตร
เด็กหญิงซาชิโกะ
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนาดล
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายเอกภวิษณ์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กชายชยากร
เด็กหญิงณัฐธัญยา
เด็กหญิงณัฐสุดา

ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๔๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๕๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๖๐ เด็กหญิงกมลวรรณ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๖๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๖๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๖๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๖๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๗๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๗๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๗๒

เด็กหญิงศุกลิน
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายธนาพัฒน์
เด็กชายธนิต
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศ์สิษฐ์
เด็กชายพีรพล
เด็กชายพูนศักดิ์
เด็กหญิงสมฤดี
เด็กหญิงสุรีรัตน์
เด็กหญิงอรสา

ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๗๓ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๗๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๗๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๗๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๗๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๗๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงกุสุมา
เด็กชายขจรศักดิ์
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงช่อลดา
เด็กชายณัฐภัทร

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

รบชนะ
ดวนพล
เวฬุวนารักษ์
ชุมนุม
เข็มศรี
ไกรยะบุตร
ภายสร้อย
พลเยี่ยม
เย็นใจ
ชัยนามล
กงแก้ว
ชมภูทิพย์
จันดาหงษ์
ราชเจริญ
ชัยพิริยะศักดิ์

๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนประทาย

บุญศรี
อรุณคีรีวงศ์
เนาวะพันธ์
วะรังกรณ์
โพธิสาร
ศรีจันทร์
เผ่าเพ็ง
ประทุมวัน
มูลมณี
งามดี
โคตรสมบัติ
อุทธา
พันธ์เพชร
พูลเกษม
อุดมพันธ์
ศิลากุล
พลเยี่ยม
ชื่นตา
ชาติมนตรี
นนทสิทธิ์

๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง

๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนประทาย

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนประทาย

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนประทาย
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโนนประทาย
วัดโพนดินแดง
วัดโพนดินแดง
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
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เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายธนพล ไชยแสง
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๘๑ เด็กหญิงปนมณี ศรีแจ่ม
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๘๒ เด็กชายภูเมศวร์ สว่างวงค์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๘๓ เด็กหญิงมนทาทิพย์ สอนสมนึก
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๘๔ เด็กหญิงยุวดี
คำแสน
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๘๕ เด็กหญิงวิราวรรณ อ้วนศิลา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๘๖ เด็กชายสมศักดิ์ แสงเสน
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๘๗ เด็กหญิงสุภาวดี แสนสุภา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๘๘ เด็กชายกรวิชญ์ จำศูนย์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๘๙ เด็กหญิงกุลกัญญา กิจวิทย์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๙๐ เด็กชายครรชิต ไชยสงค์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๙๑ เด็กหญิงจิดาภา ศรีดี
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๙๒ เด็กชายจิรภัทร สว่างวงษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๙๓ เด็กหญิงทิพย์สุดา อุดม
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๙๔ เด็กชายธานิน
คงจูด
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๙๕ เด็กชายนนทกร ไชยแสง
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๙๖ เด็กหญิงนฤมล
ศรีดี
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๙๗ เด็กชายพิศนุกร ดอนวิเชียร
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๙๘ เด็กหญิงรัชนีพร สว่างวงษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๙๙ เด็กชายวิทยา
สว่างวงษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๐๐ เด็กชายศุกลวัฒน์ กล้าหาญ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๐๑ เด็กชายศุภกิจ
ทานะเวช
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๐๒ เด็กหญิงกันนิชา ทานะเวช
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๐๓ เด็กหญิงจิดาภา บ่อคำ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๐๔ เด็กหญิงธิดาพร ทานะเวช
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๐๕ เด็กหญิงนุชนาถ ขุมพลรัง
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๐๖ เด็กหญิงศศิพิมพ์ ทองจินดา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๐๗ เด็กหญิงพรนิตา ชมผา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๐๘ เด็กชายณัฐชนน มีไชย
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๐๙ เด็กหญิงดารินทร์ คงบุญวาท
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๑๐ เด็กชายธนภัทร พันธ์เพชร
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๑๑ เด็กชายวายุ
ทานะเวช
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๑๒ เด็กชายศุกลภัทร ทองเฟอง
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๑๓ เด็กหญิงชมพูนุช พันธ์เพชร
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๑๔ เด็กชายณตะวัน หวายเครือ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๑๘๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเลา

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกศรี
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกศรี
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกศรี

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกศรี
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกศรี

๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกศรี
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกศรี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดเกี้ยงเก่า
วัดคำเลา
วัดโคกศรี
วัดโคกศรี
วัดโคกศรี
วัดโคกศรี
วัดโคกศรี
วัดโคกศรี
วัดโคกศรี
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นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกศรี

ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๓๐ เด็กหญิงเกษราภรณ์

หาญบัวแก้ว
สืบสกุล
คำแสน
บุญศรี
พันเพ็ชร
บุญศรี
ผลดา
วินทะไชย
บุญศรี
วงษาสืบ
สุนา
ธิมาไชย
กล้าหาญ
อรบุตร
คำใส
คุณสุทธิ์

เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายจิรัฎฐ์
เด็กหญิงฉัตรลดา
เด็กหญิงณัฐชนิดา
เด็กชายทัศนา
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กหญิงธนาภร
เด็กชายธรากรณ์
เด็กหญิงธัญญภรณ์
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายประกฤษฎิ์
เด็กชายประเสริฐ
เด็กหญิงเปรมศิณี
เด็กชายพัชรเทพ
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภูมิรัชช์
เด็กชายภูวสิษฐ์

สามีราย
พรหมศิริ
แย้มศรี
ไชยนา
สมสาร์
ทะหนองเปด
หลายเครือ
นิ่มโฉม
ไชยแสง
ทองบุราณ
เมตตา
คู่แก้ว
ยางตลาด
ยืนยัง
แสงพล
พันเพ็ชร
บุญศรี
พันเพ็ชร
บุญศรี

๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๑๕ เด็กหญิงทิพย์วรรณ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๑๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๒๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๒๓

เด็กชายนคร
เด็กชายวุฒิกร
เด็กชายสุเมธ
เด็กชายอนุวัต
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายกันตพล
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายธิติโชค

ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๒๔ เด็กชายปาณัทพงษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๒๙
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๓๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๔๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๔๙

เด็กหญิงยุภาพร
เด็กหญิงอริษา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงกัลยรัตน์

๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกศรี
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกศรี

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกศรี
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกศรี
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกศรี
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกศรี
วัดโคกศรี
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
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๕๐

เด็กชายมงคล
เด็กหญิงสายสมร
เด็กหญิงสุลิสา
เด็กหญิงอทิตติยา
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กหญิงจินต์จุฑา
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายปยะ
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงจิรัญญา
เด็กชายนรวิชญ์
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กชายธีร์ธวัช
เด็กหญิงกรวิภาดา
เด็กหญิงกอบแก้ว
เด็กหญิงเกวลิน

ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๕๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๖๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๖๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๖๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๖๗

ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๖๘ เด็กหญิงชุติมาภรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๖๙ เด็กหญิงแพรวพรรณ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๗๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๗๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๗๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๗๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๗๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๗๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๗๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๗๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๘๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๘๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๘๒

เด็กชายวัชระพล
เด็กชายศักดิ์ศิธร
เด็กหญิงสุรารักษ์
เด็กชายณัฐกันต์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายเกศดา
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชูเกียรติ
เด็กหญิงนิสามณี
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงอรัญญนีย์
เด็กชายคมสันต์

ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๘๓ เด็กหญิงหญิงจันทรา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๘๔

เด็กชายกิตติทร

นามสกุล
องอาจ
บุญศรี
พันเพ็ชร
วงค์หมากเห็ม
เขตไธสง
คำไสย์
ชมพุฒ
สมสอาด
ปองศรี
บุญศรี
ไตรแก้ว
พันธ์เพชร
วงษ์ศรีแก้ว
เนตรขำ
ท้าววุฒิ
งามเงิน
เดชคร้าม
อนุมาตย์
บัวจันทร์
โพพา
อาจเดช
ไสยาสน์
แซ่ล้ิม
จันทร์สว่าง
ศรีวะรมย์
กล้าหาญ
พิมวงศ์
ศรีจันทร์
แก้วประกอบ
คอยตาม
พุดซ้าย
ศรีสุข
แซ่เล้า
ผลเจริญ
พันธ์ผา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทม
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทม

๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทม
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทม

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทม
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทม
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทม
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทม

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทม
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ

๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วง

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดฉายแสง
วัดนาทม
วัดนาทม
วัดนาทม
วัดนาทม
วัดนาทม
วัดนาทม
วัดนาทม
วัดนาทม
วัดนาทม
วัดนาประเสริฐ
วัดนาประเสริฐ
วัดนาประเสริฐ
วัดนาประเสริฐ
วัดนาประเสริฐ
วัดนาประเสริฐ
วัดนาประเสริฐ
วัดนาประเสริฐ
วัดนาประเสริฐ
วัดม่วงใหญ่
วัดม่วงใหญ่
วัดม่วงใหญ่
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดกำแมด
วัดกำแมด
วัดกำแมด
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ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๘๕

เด็กชายจักรเพชร
เด็กชายเด่นภูมิ
เด็กชายทักษิณ
เด็กหญิงธัญญาเรศ
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงพัชรวลัย

ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๘๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๘๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๘๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๘๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๙๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๙๑

ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๙๒ เด็กหญิงพัชราภรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๙๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๙๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๙๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๙๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๙๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๙๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๒๙๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๐๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๐๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๐๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๐๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๐๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๐๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๐๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๐๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๐๙
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๑๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๑๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๑๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๑๙

เด็กหญิงไพริน
เด็กหญิงวรรณนิสา
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสมภพ
เด็กชายสัณทวัฒณ์
เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กหญิงกันธิชา
เด็กชายคมสันต์
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายทัศณพงษ์
เด็กชายธราเทพ
เด็กหญิงพิริยากร
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายเอกชนก
เด็กชายคณิศร
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายต่อตระกูล
เด็กหญิงสปญญ์
เด็กหญิงสรินตา
เด็กชายคณาเดช
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธัญสรณ์
เด็กหญิงนันทัชพร

นามสกุล
นางาม
อุ่นตา
เวฬุวนารักษ์
พลแสน
เวฬุวนารักษ์
มะลิต้น
ชาลี
อินอ่อน
คอยคำ
พันธ์เลิศ
ศรีมันตะ
หลอดแก้ว
พันธ์เลิศ
คุณุ
ศิริวัฒนผล
การินทร์
วงษ์สว่าง
แก่นจำปา
จิมแสง
จันทรเนียง
ศรีนิล
สมโคกกรวด
สุรัตนกูล
หลักหาญ
บุญสอน
สนธิระ
ชูรัตน์
เขียวลี
ศรีชิณราช
คัทธจันทร์
แก้วลี
ตีตรา
กอแก้ว
แสงครจิต
มีนำพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหิน
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหิน
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหิน
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหิน
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหิน

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหิน
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหิน
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหิน

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหิน
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๒๐

เด็กหญิงนุชญดา
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงปญาพัฒน์
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพิทักษ์พงศ์
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายเมฑัส
เด็กชายวัฒจักษณ์
เด็กชายวาสนา
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กชายอธิฐานันต์
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายพงศภัค

ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๓๕

ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๓๖ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์

เด็กชายพีรพัฒน์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๓๘ เด็กชายศุภกร
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๓๙ เด็กหญิงกวินทรา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๔๐ เด็กหญิงกัลย์ธิดา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๓๗

ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๔๑ เด็กหญิงพัชราภรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๔๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๕๔

เด็กชายภาณุกร
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กหญิงยุพารัตน์
เด็กหญิงกัลยรัตร์
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงยุพิน
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงณิชาภา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงรวินันท์
เด็กหญิงแสงเดือน

นามสกุล
ทางทอง
เวรุวณารักษ์
ศรีวะสุทธิ์
พวงศรี
สมัครสมาน
สิงหศิริ
อิ่มทัพ
เขียวบู่
ไวพจน์
ทองน้อย
ทองใบ
วงษ์แดง
เนียมจำเริญ
พันธ์เลิศ
พรมเกษ
บุญเติม
พึ่งตน
รักษ์สุจริต
รันทร
จ้องสาระ
มีนำพันธ์
สิงหา
สุวรรณเพชร
อะวะศรี
ทุมสิทธิ์
เวฬุวนารักษ์
บัวลอย
พละสาร
คำมา
ศรีมันตะ
ธนสินพันชั่ง
ศรีกระจ่าง
ชูคงคุณ
สีแจ่ม
ดวงคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาซึม
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาซึม
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาซึม
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาซึม
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาซึม

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาซึม
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาซึม
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาซึม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดสว่างหัวงัว
วัดหนองเหี่ย
วัดหนองเหี่ย
วัดนาซึม
วัดนาซึม
วัดนาซึม
วัดนาซึม
วัดนาซึม
วัดนาซึม
วัดนาซึม
วัดนาซึม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๗๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๕๕

เด็กหญิงพรธิดา
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กหญิงบุณยาพร
เด็กชายปาณัท
เด็กหญิงศุภักษร
เด็กชายโกษธรณ์
เด็กหญิงจิตติมาพร
เด็กหญิงชื่นนภา
เด็กชายณัชนพ
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปรียาพร
เด็กชายพงศกร

ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๕๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๖๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๖๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๖๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๖๖

ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๖๗ เด็กหญิงรัชดาภรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๖๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๗๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๗๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๗๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๗๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๗๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๗๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๗๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๗๙

เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงกนกลัดดา
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปริพัฒน์
เด็กหญิงวรรณิสา
เด็กชายวีรชัย
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงเกศแก้ว
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงมาลิศา
เด็กชายวุฒิชัย

ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๘๐ เด็กชายกฤษณพงศ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๘๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๘๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๘๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๘๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๘๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๘๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๘๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๘๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๘๙

เด็กหญิงจิราภร
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายคงเดช
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา

นามสกุล
ศรีเข็ม
สีมา
เลี้ยงอวยพร
ไชยรักษ์
ขะจรจิตร
สุวรรณเพ็ชร
เวฬุวนารักษ์
สวนสวรรค์
ทองน้อย
คงนำ
เต้าทอง
ทองน้อย
ภูสีอ่อน
ศรีมันตะ
ศรีมันตะ
ศรีมันตะ
กองทอง
คำขวา
แสงโชติ
ชาญเชี่ยว
แสงทิตย์
คล้ายมาลา
บุญทรัพย์
ศรีอินทร์
โรยรา
เพริศแก้ว
ขำคม
ยวนจิต
มุละสิวะ
พัฒนศิลป
สมเค็ม
คำกอง
ไชยแสง
ณุวงศรี
คนกล้า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโส่
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโส่
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโส่
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโส่

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโส่
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา

๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำก้าว
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำก้าว
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำก้าว
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำก้าว

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำก้าว
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำก้าว
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำก้าว

๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำก้าว
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำก้าว

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาโส่
วัดนาโส่
วัดนาโส่
วัดนาโส่
วัดนาโส่
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน
วัดคำก้าว
วัดคำก้าว
วัดคำก้าว
วัดคำก้าว
วัดคำก้าว
วัดคำก้าว
วัดคำก้าว
วัดคำก้าว
วัดคำก้าว
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๙๐

เด็กชายธีรพงศ์
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กชายพรวิณุ
เด็กชายวชิรสรณ์
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายปรัญชัย
เด็กหญิงกรรณิการ์

หงษ์สี
เวนุอาธร
มูลสาร
พยุงวงษ์
โพธิ์อินทะ
โพธิ์ษา
มูลสาร
ในจิตร
วงษ์คำน้อย
วงค์สว่าง
ชูวรรณ
กุลสุนทร
ลีเส็ง
ชุ่มอภัย
กอสูงเนิน
ทองที
ศรีคำเวียง
พิมพ์โพธิ์
เมฆมล
สุตะภักดิ์
จันทร์แรม
ดาวเรือง
ในจิต
ณรงค์
หมายตอมกลาง
หมาดหมีน
อินทนาม
ฮาดบุตร
ธงศรี
ทองคำ
อาชญาทา
แก้วกลมรัตน์
อินทนาม
ดอกสบา
โพธิ์ศรี

ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๙๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๙๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๙๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๙๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๙๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๙๖

ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๙๗ เด็กหญิงกัลยากรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๙๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๓๙๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๐๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๐๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๐๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๐๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๐๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๐๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๐๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๐๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๐๙
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๑๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๑๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๑๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๑๘

เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายศักดิ์ศิริ
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายนิฐิพล
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงธันยพร
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายสุริยะ
เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กหญิงจิตรวีร์
เด็กชายชินดนัย
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายรัชฌานน
เด็กชายอนวัช
เด็กชายอรรถวัฒน์
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงคีรติการย์

ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๑๙ เด็กหญิงปภาวรินทร์

ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๒๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๒๔

เด็กชายวงศกร
เด็กชายสาธรศักดิ์
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายจิรกาล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน

๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว

๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว

๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา

๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวนา
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวนา
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวนา
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวนา
๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวนา

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดโสกนำขาว
วัดโสกนำขาว
วัดโสกนำขาว
วัดโสกนำขาว
วัดโสกนำขาว
วัดโสกนำขาว
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๒๕

เด็กหญิงตรีรัตน์
เด็กชายปรเมษฐ์
เด็กหญิงปรารถนา
เด็กหญิงปยะฉัตร
เด็กชายรัฐพล
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายสถาพร
เด็กชายสุรัน
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงจรรชนก
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายปราโมทย์
เด็กหญิงปยนิด
เด็กหญิงปยพัฒน์
เด็กชายสุรเกียรติ
เด็กหญิงกัญญาภัก
เด็กหญิงปณอุมา
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กหญิงผกามาส
เด็กชายพงศ์ศิริ
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงมุทิตา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายกิตติกร
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กหญิงครองขวัญ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงธันยชนก
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงวรชนุช
เด็กหญิงวรพรรณ
เด็กชายศุภากร
เด็กหญิงอรณิช
เด็กหญิงอรณิชา

ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๓๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๔๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๔๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๕๙

นามสกุล
ไชยมา
ม่วงศรี
ผาผง
ยวนยี
อินธิราช
แก้วพิลา
ปดตนัง
นักบุญ
พจนา
อินทับ
นักบุญ
คำสีทา
จันโอ
นักธรรม
ศรชัย
สุวรรณ์หลำ
พงษ์พันธ์
พิมพ์แก้ว
มะโข
เขียวคราม
เขียวคราม
โพธิ์งาม
พิมพ์แก้ว
สีสด
แสงมืด
กล้าหาญ
ลำใย
บัวประทุม
คำภา
กันภัย
ชูรัตน์
ละรอกนำ
โปแอ
คงอยู่
คงอยู่

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ

๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาตอง
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาตอง
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาตอง
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาตอง
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาตอง
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาตอง
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาตอง

๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาตอง

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาตอง
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาตอง

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี

๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดปาตอง
วัดปาตอง
วัดปาตอง
วัดปาตอง
วัดปาตอง
วัดปาตอง
วัดปาตอง
วัดปาตอง
วัดปาตอง
วัดปาตอง
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๖๐

เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กหญิงอารดา
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กหญิงศุจีภรณ์
เด็กหญิงสุชานรี
เด็กชายอภิเดช
เด็กชายสกุลชัย
เด็กหญิงหทัยทิพย์
เด็กชายอภิเชษฐ์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เด็กชายสัตยา
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงปภัสษร
เด็กหญิงทัตพิชา
เด็กหญิงธวัลพร
เด็กชายสุริยวรรต
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฏฐชา
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงดากานดา
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงปวีณา
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์
เด็กชายวรวัฒ
เด็กหญิงวาริณี
เด็กชายสาโรช
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
เด็กหญิงพิชญา

ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๖๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๖๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๖๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๖๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๗๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๗๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๗๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๗๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๗๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๗๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๗๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๗๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๘๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๘๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๘๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๘๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๘๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๘๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๘๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๘๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๘๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๘๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๙๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๙๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๙๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๙๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๙๔

นามสกุล

สวัสดิ์
บุญมา
สงเคราะห์
ปองกัน
ประชุมชัย
สาระคำ
ไชยงาม
ชูรัตน์
สระดอน
บุญรอด
ธัมมา
ค้าข้าว
ยมภา
สุดทา
อาษาจิตร์
สาขาโพธิ์

ชาติทอง
ศรีฐาน
จันทรุ่ง
หอมหวล
ดอกไม้เงิน
แสงมืด
สู้สงคราม
เสาะแสวง
ปองกัน
ไวว่อง
แสงส่อง
ชอบศิลป
ยิ่งยงค์
คำปาน
โพนขุนทด
กันภัย
เสนาพรม
เด็กหญิงกนกวรรณ ผาผง
เด็กหญิงกมลชนก แก้วบัญทิต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระจาย
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนิคม
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนิคม

๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนิคม

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนิคม
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงไข่

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบาก
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง

๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเตาไห
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตาไห
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตาไห

๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตาไห
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน

๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน

๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี

๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ศรี
วัดกระจายนอก
วัดเชียงเครือ
วัดเชียงเครือ
วัดเชียงเครือ
วัดเชียงเครือ
วัดเชียงเครือ
วัดเชียงเครือ
วัดเชียงเครือ
วัดม่วงไข่
วัดหนองบาก
วัดโนนรังพัฒนาราม
วัดโนนรังพัฒนาราม
วัดเตาไห
วัดเตาไห
วัดเตาไห
วัดเตาไห
วัดศรีฐานนอก
วัดศรีฐานนอก
วัดศรีฐานนอก
วัดศรีฐานนอก
วัดศรีฐานนอก
วัดศรีฐานนอก
วัดศรีฐานนอก
วัดศรีฐานนอก
วัดศรีฐานนอก
วัดศรีฐานนอก
วัดศรีฐานนอก
วัดศรีฐานนอก
วัดโพธิสัตว์
วัดโพธิสัตว์
วัดโพธิสัตว์
วัดโพธิสัตว์
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๙๕

เด็กหญิงจิตตลาภา
เด็กชายจิราภัทร
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายณวัฒน์
เด็กชายติณณภพ
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กหญิงปยะนุช
เด็กชายปุญญพัฒน์
เด็กชายพุฒิสรรค์
เด็กชายมนัส
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กชายกรวิทย์
เด็กชายกริชชาภัฏ
เด็กชายเจตพล
เด็กชายชนะพล

ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๙๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๙๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๙๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๔๙๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๐๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๐๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๐๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๐๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๐๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๐๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๐๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๐๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๐๙
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๑๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๑๒

ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๑๓ เด็กชายชัยหัสดินกรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๑๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๑๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๑๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๒๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๒๙

เด็กหญิงธามิศา
เด็กหญิงพนิดา
เด็กชายพรอนันต์
เด็กหญิงพิตติธาดา
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงศิริกมล
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงสุภิชา
เด็กชายเกรียงศักดิ์
เด็กชายชัดเจน
เด็กชายธีรชัย
เด็กหญิงโอมิจาง
เด็กชายจักรกฤษ
เด็กชายจักรชัย
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายนนทพัทธ์

นามสกุล
สีงาม
สร้อยสงค์
อินอ่อน
ประสิทธิ์บุญย์
ประทุมถิ่น
สารินทร์
ปาตอง
แก้วลา
ประสงค์ทรัพย์
สุนารักษ์
อินอ่อน
แสงทอง
อินอ่อน
จันทสิงห์
จินดาบุตร
ทองรักษ์
ฝอยสูงเนิน
ทองรักษ์
ศรีหารักษ์
มีพร
แพงมี
ประทุม
ชัยฉลาด
ยิ่งวงษ์
ผิวทน
จันเหลือง
จันทรส
นามสุวรรณ์
วิลัยหล้า
ต้นสาย
มูลสาร
มณีสาย
พึ่งตน
นามมัน
สืบศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล

๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

สังกัดวัด

วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดปาติ้ว
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๓๐

เด็กชายปฐมพงศ์
เด็กหญิงปฐมพร
เด็กชายวิษณุกร
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงวิภาวัลย์
เด็กหญิงศศิมา
เด็กชายจารุพงศ์
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงจิรานันท์
เด็กชายชัยธรา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงกุลณิดา
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กหญิงมนทกาน
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงทักษอร
เด็กชายชลกร
เด็กชายธัชพล
เด็กหญิงนัฐวรรณ
เด็กชายภาคิน
เด็กชายฉัทดนัย
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงสิริรัตน์
เด็กหญิงสุปราณี

ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๓๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๔๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๔๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๕๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๖๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๖๔

นามสกุล

พาโคกทม
พาโคกทม
สุขสาย
นามสุวรรณ
วิลัยหล้า
ยอดยัง
ศรีสิงห์
ทาระพันธ์
ชุชน
ทองลา
คำทองทิพย์
นาวี
บุญเหลื่อม
ชาปากดี
อุตส่าห์
เมืองคง
ศรีละคร
ทองน้อย
สุขเกษม
พานิช
ไม้งาม
เนินทราย
ไชยขวัญ
อนุสนธ์
อรศรี
อาศัยสงฆ์
ธรรมชาติ
เสน่ห์พูด
อุดมสุข
พรมผา
เด็กชายกฤษณ์ดนัย ระเริง
เด็กหญิงธนภรณ์ บรรจุทรัพย์
เด็กชายวีรวัฒน์ อิ่มใจ
เด็กหญิงกัลยา ภูมิทอง
เด็กชายกิตติเดช หมื่นสาย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงสวาง
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงสวาง
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงสวาง
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ

๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ

๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองชุม

๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองชุม
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองชุม
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองชุม
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองชุม

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองชุม
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองชุม
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองชุม
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองชุม
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแข้
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแข้

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแข้
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแข้
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแข้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดดงสวาง
วัดปาหนองชุม
วัดปาหนองชุม
วัดปาหนองชุม
วัดปาหนองชุม
วัดปาหนองชุม
วัดปาหนองชุม
วัดปาหนองชุม
วัดปาหนองชุม
วัดปาหนองชุม
วัดหนองแข้
วัดหนองแข้
วัดหนองแข้
วัดหนองแข้
วัดหนองแข้

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๖๕

เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กหญิงโชติรส
เด็กหญิงญาธิดา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงพิมพิภัทร
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายสิรวัฒน์
เด็กชายอภิชาติ
เด็กหญิงคนึงนิจ
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายพีรพัฒน์

ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๖๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๖๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๗๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๗๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๗๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๗๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๗๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๗๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๗๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๗๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๘๐

ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๘๑ เด็กชายรัฐธรรมนูญ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๘๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๘๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๘๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๘๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๘๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๘๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๘๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๘๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๙๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๙๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๙๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๙๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๙๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๙๕

เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงพรทิวา
เด็กหญิงวรินทรา
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายปติพล
เด็กหญิงพิริยา
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายคติศักดิ์
เด็กชายชญานิน
เด็กหญิงพนิดา
เด็กชายมาวิน
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอลิษา
เด็กหญิงอลิสรา

ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๙๖ เด็กหญิงไอย์วรินทร์

เด็กชายกรวิชญ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๙๘ เด็กหญิงนุศรา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๙๙ เด็กหญิงวรัทญา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๕๙๗

นามสกุล
พุทธพันธ์
กุ่มเดช
พงษ์แสน
ขันอาสา
บุญดาราช
กอแก้ว
โพธิ์ตาด
ยินดี
สวยรูป
วงค์คำจันทร์
บรรจุ
อินอ่อน
สีปะทา
นาคนคร
ชูดี
แสงลำเลิศ
นามวัต
ชิตุภา
วงศ์บา
นีระวัน
เสคำพันธ์
อินอ่วม
ยอดสง่า
จักษุวงศ์
หินกล้า
คณานิตย์
สุพร
ชุมพลพันธ์
ยอดสง่า
คำนึง
นางาม
ณุวงษ์ศรี
ใจใส
ทองเกลียว
ปองแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแข้

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแข้
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแข้

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแข้
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแข้
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแข้
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแข้

๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแข้

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแข้
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแข้

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแข้
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแข้
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแข้
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนแบง
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนแบง

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนแบง
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนแบง
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแบง

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแบง
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแบง

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองแข้
วัดหนองแข้
วัดหนองแข้
วัดหนองแข้
วัดหนองแข้
วัดหนองแข้
วัดหนองแข้
วัดหนองแข้
วัดหนองแข้
วัดหนองแข้
วัดหนองแข้
วัดหนองแข้
วัดหนองแข้
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดเหล่าน้อย
วัดเหล่าน้อย
วัดเหล่าน้อย
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๐๐

เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงพิมลนาฎ
เด็กชายสิริภวิษย์
เด็กหญิงอธิชา
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงพิชนาถ
เด็กหญิงพรวลัย
เด็กหญิงวนิดา

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๐๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๐๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๐๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๐๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๐๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๐๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๐๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๐๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๑๐ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์

เด็กหญิงจุฑารัตน์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๑๒ เด็กหญิงปยวรรณ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๑๓ เด็กหญิงภัทราวดี
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๑๔ เด็กหญิงขวัญข้าว
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๑๑

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๑๕ เด็กหญิงตรีทิพยนิภา

เด็กชายทินกรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๑๗ เด็กหญิงทิวาภรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๑๘ เด็กหญิงบุณยานุช
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๑๖

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๑๙ เด็กหญิงประกายดาว

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๒๐ เด็กหญิงประภาพร
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๒๑

เด็กหญิงพิชชาภา

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๒๒ เด็กชายภักดิป์ ระชา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๓๔

เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายวิศวกร
เด็กชายศิริศักดิ์
เด็กหญิงโศภิตา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงนภัสศรา
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กหญิงการิน
เด็กชายระพีภัทร
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวริสา

นามสกุล
ปทมะ
สีเสมอ
เสียงอ่อน
มะโรงมืด
กิมประเทศ
แสงศรี
บุญปก
สุภาพ
ชูศรีวาส
แก้วอาสา
เวฬุวนารักษ์
กันหาเล่ห์
เวฬุวนารักษ์
โสมณวัฒน์
ไชยรักษ์
สายจันทร์
มีวงษ์
จิตบรรจง
โกประพันธ์
ศรลีลา
เวฬุวนารักษ์
เวฬุวนารักษ์
เวฬุวนารักษ์
บัวแดง
ศรีมันตะ
สีโค
สิงห์ครุฑ
พละมาตย์
ใจมั่น
คนขาว
ทั่งทอง
หอมหวล
วงศ์จันทร์
ชาราช
ผลจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัดเหล่าน้อย
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครตา

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำครตา
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครตา
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเรียง
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเรียง

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓

๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาตาว
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาตาว
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาตาว
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาตาว

วัดคำแขนศอก
วัดคำแขนศอก
วัดคำแขนศอก
วัดนาเรียง
วัดนาเรียง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดสร้างช้าง
วัดพนอมตาว
วัดพนอมตาว
วัดพนอมตาว
วัดพนอมตาว

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๓๕

เด็กชายวีระพล
เด็กชายศรัณยพงศ์
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กชายกฤษกร
เด็กหญิงกิญาดา
เด็กหญิงปราณิสา
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กหญิงภัทรสุดา
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายวัชระ
เด็กหญิงสวรส
เด็กหญิงกิตติยา
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกรชนก
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงนัทยา
เด็กหญิงอารดา
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายเกรียงศักดิ์
เด็กหญิงชนิดา
เด็กหญิงฐิติยา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงตวิษา

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๓๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๔๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๔๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๕๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๖๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๖๒

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๖๓ เด็กหญิงพลอยมรกต
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๖๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๖๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๖๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๖๙

เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงศิรพรรณ
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กหญิงกรชนก
เด็กหญิงณัฐวดี

นามสกุล
จันทร์แสง
ตระการจันทร์
จรพินิจ
ปทุมสูตร
พูลทวี
แก้วประเสริฐ
ตระการจันทร์
อ่อนแก้ว
ศรีแจ่ม
สีมา
พรมโยธา
แสงสุขสว่าง
ภัยสูญ
การินทร์
สิงทอน
มีเมตตา
กล้าหาญ
เผ่าเพ็ง
เผ่าเพ็ง
ปนอิน
ตำงาม
สุขศรี
พุทธาสมศรี
ทองประทุม
ทองโสม
พันธ์ศรี
อภิมา
แสงใสแก้ว
สมหวัง
ศักดิ์ศรี
หวังผล
หวังผล
ไกยะรัตน์
สมหวัง
สมหวัง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาตาว
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาตาว
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาตาว

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาตาว
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาตาว

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาตาว
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาตาว
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาตาว
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาตาว
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาตาว

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาตาว
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาตาว
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาตาว
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาตาว
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาตาว

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป)
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเปา

๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเปา

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเปา
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเปา

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเปา
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเปา
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเปา

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเปา
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเปา
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเปา
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเปา
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเปา
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเปา

๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเปา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพนอมตาว
วัดพนอมตาว
วัดพนอมตาว
วัดพนอมตาว
วัดพนอมตาว
วัดพนอมตาว
วัดพนอมตาว
วัดพนอมตาว
วัดพนอมตาว
วัดพนอมตาว
วัดพนอมตาว
วัดพนอมตาว
วัดพนอมตาว
วัดพนอมตาว
วัดพนอมตาว
วัดทุ่งอีโอก
วัดทุ่งอีโอก
วัดทุ่งอีโอก
วัดทุ่งอีโอก
วัดทุ่งอีโอก
วัดทุ่งอีโอก
วัดหนองเปา
วัดหนองเปา
วัดหนองเปา
วัดหนองเปา
วัดหนองเปา
วัดหนองเปา
วัดหนองเปา
วัดหนองเปา
วัดหนองเปา
วัดหนองเปา
วัดหนองเปา
วัดหนองเปา
วัดหนองเปา
วัดหนองเปา

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๗๐

เด็กชายนพกร
เด็กชายนันทภพ
เด็กหญิงฝนทิพย์
เด็กชายภูริทัต
เด็กหญิงสุปรียา
เด็กหญิงอรุโณทัย
เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กชายชายฌาน
เด็กหญิงธินัดดา
เด็กหญิงรุ่งฤดี
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงกุลนิดา
เด็กหญิงวราพร
เด็กชายวุฒิกร
เด็กหญิงสริตา
เด็กหญิงกัญชพร
เด็กหญิงโชคติกา
เด็กหญิงบงกช
เด็กหญิงวิภาลัย
เด็กหญิงภัชรธิดา
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงเกวลี

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๗๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๗๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๗๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๗๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๗๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๗๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๗๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๘๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๘๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๘๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๘๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๘๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๘๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๘๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๘๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๘๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๘๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๙๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๙๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๙๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๙๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๙๔

ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๙๕ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๙๖ เด็กหญิงพลอยมรกต
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๙๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๙๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๖๙๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๐๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๐๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๐๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๐๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๐๔

เด็กชายมุนินทร
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กชายกตัญู
เด็กชายจารุวัฒน์
เด็กหญิงณัฐธิชา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายวีรยุทธ
เด็กชายเวชพิสิฐ

นามสกุล
พุทธาสมศรี
คำสะอาด
แสงใสแก้ว
พันธ์เลิศ
สาสิงห์
แสงใสแก้ว
ศักดิ์ศรี
ชูรัตน์
กองเต็ม
ประเสริฐ
ชูรัตน์
สังเกตุ
ชูรัตน์
สุวรรณเพชร
วันเวียน
ศรีลวัน
แหลมคม
สารบูรณ์
พรานเนื้อ
ชูรัตน์
แสวงแก้ว
อินทร์พรม
ชูรัตน์
ชูรัตน์
ชูรัตน์
ชูรัตน์
ชูรัตน์
ยาวะโนภาส
โพธิทอง
โคตรสมบัติ
จำใบรัตน์
เผ่าเพ็ง
เสนาพรม
บุญยก
จันทร์แก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเปา

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเปา
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเปา
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเปา
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเปา

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเปา
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเปา
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสิงห์
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่
๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองเปา
วัดหนองเปา
วัดหนองเปา
วัดหนองเปา
วัดหนองเปา
วัดหนองเปา
วัดหนองเปา
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดบ้านหนองยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๐๕

เด็กหญิงปภาวดี
เด็กชายอมรวิทย์
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กหญิงชนัญธิดา
เด็กชายชินวุฒิ
เด็กหญิงดวงฤทัย
เด็กชายธีรชัย
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงพรสิริ
เด็กชายพิทยาพล
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายสุธิมนต์
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงกนกพิชญ์
เด็กชายพัชรศักดิ์

ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๐๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๐๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๐๙
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๑๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๑๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๑๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๑๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๒๐

ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๒๑ เด็กหญิงภัทรติกาล
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๒๒ เด็กหญิงมณฑกาญน์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๒๘

เด็กชายเมธาวุฒิ
เด็กชายสุธินันท์
เด็กหญิงอภัสนันท์
เด็กชายธิติวุฒิ
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงกุลกันยา

ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๒๙ เด็กหญิงฉัตรชฎากร

เด็กหญิงปนัดดา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๓๑ เด็กหญิงภัทรลดา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๓๒ เด็กชายวีระพัฒ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๓๓ เด็กหญิงสุธิมา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๓๐

ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๓๔ เด็กหญิงกาญจนภร
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๓๙

เด็กชายคฑาวุธ
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กชายโชติพัฒน์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายนวพล

นามสกุล
สมหวัง
ฤทธิวงษ์
สมงาม
เหลาสุภาพ
ตันชีเปลือย
สนร้อย
พันธ์สาย
พันปลาโด
คูณผล
แสนทอง
โคตรคำ
งามทอง
บุญพันธ์
บุญมาทัน
วิพิมพ์สุด
แก้วพวง
มาทลุง
แสงวงศ์
บุญทศ
เรียนรัตน์
พิมพ์อินทร์
วิเศษดี
มนที
ยินิรัมย์
เกษสุภะ
วันละ
มังกร
วันสัย
กรวยสวัสดิ์
ขันติรมย์
เบิกบานดี
หมุ่ยมาต
แซงดาว
ลุนหล้า
แสงภักดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพง

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพง
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพง

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพง
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพง
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพง
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพง
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพง

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพง
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพง

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพง
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพง
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพง
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพง
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพง

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพง
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพง

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพง
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพง
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพง

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพง
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผือฮี

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผือฮี
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผือฮี
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผือฮี

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผือฮี
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผือฮี
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผือฮี
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผือฮี
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผือฮี

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผือฮี
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผือฮี

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผือฮี
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผือฮี
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผือฮี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๐ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงปยะฉัตร นำใสหิน
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๔๑ เด็กชายภูมิรพี
สีโทมี
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๔๒ เด็กชายศิริวัฒน์ สาครสุขศรี
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๔๓ เด็กชายเอกนรินทร์ บุญรักษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๔๔ เด็กหญิงไอยวริญท์ มูฮำหมัด
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๔๕ เด็กหญิงกชกร
ศรีจำปา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๔๖ เด็กชายเดชภณ ชินพรม
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๔๗ เด็กชายเดชสิทธิ์ ชินพรม
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๔๘ เด็กชายศิลา
สัมมาสูงเนิน
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๔๙ เด็กชายปกรณ์
ภูนาชำ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๕๐ เด็กหญิงปภาวดี มณียารักษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๕๑ เด็กชายพงศกร แสวงทรัพย์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๕๒ เด็กหญิงศุภมน วงค์แดง
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๕๓ เด็กหญิงสุปราณี คำบุญสา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๕๔ เด็กหญิงทิตชญา ลุนพิลา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๕๕ เด็กชายธีรดนย์ ถองทอง
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๕๖ เด็กชายปาฏิหาริย์ แสนบุญศรี
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๕๗ เด็กชายมิตรไมตรี คำแสง
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๕๘ เด็กชายวีรภัทร ถูกจิตต
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๕๙ เด็กชายสิทธิพล อาจอาสา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๖๐ เด็กชายชัยชนะ กาจกล้า
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๖๑ เด็กชายภานุวัฒน์ หม้อยา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๖๒ เด็กชายกฤษกร บุญครุฑ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๖๓ เด็กหญิงฉันทนี แสงมณี
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๖๔ เด็กหญิงณัฐณิชา อ้นเนียม
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๖๕ เด็กชายอธิวัฒน์ กัญจน์ธิชานนท์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๖๖ เด็กหญิงอัณญาณี สุวรรณวงษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๖๗ เด็กหญิงขวัญจิรา ภาวงค์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๖๘ เด็กหญิงปวีณา
สุระพรรค
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๖๙ เด็กหญิงปาณิศา สุระพรรค
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๗๐ เด็กชายพลกฤต เกษสุภะ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๗๑ เด็กหญิงกนกอร โพธิ์ศรี
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๗๒ เด็กชายฉัตรมงคล แย้มงาม
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๗๓ เด็กชายชนะพล พูดเพราะ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๗๔ เด็กชายต้นตระกูล จันทาศรี
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๔๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผือฮี
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผือฮี
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผือฮี

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผือฮี
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผือฮี

๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอน
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอน
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดอน
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดอน
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดอน
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดอน
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดอน
๒๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวดอน
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวดอน

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดเวินชัย
วัดเวินชัย
วัดเวินชัย
วัดเวินชัย
วัดเวินชัย
วัดเวินชัย
วัดเวินชัย
วัดเวินชัย
วัดเวินชัย
วัดเวินชัย
วัดเวินชัย
วัดเวินชัย
วัดเวินชัย
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดอรุณาราม
วัดอรุณาราม
วัดอรุณาราม
วัดอรุณาราม
วัดอรุณาราม
วัดอรุณาราม
วัดอรุณาราม
วัดอรุณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๗๕

เด็กชายชัยมงคล
เด็กชายณธกร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธนพัต
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงฐิตารีย์
เด็กชายนิธิกันต์
เด็กชายวศิน
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายณัฐฐนันท์
เด็กหญิงทยิดา
เด็กชายทิวากร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายปรัญชัย

ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๗๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๗๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๗๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๘๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๘๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๘๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๘๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๘๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๘๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๘๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๘๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๘๘

ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๘๙ เด็กหญิงพิมพ์ภาวรรณ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๙๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๙๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๙๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๙๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๙๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๙๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๙๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๙๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๙๘

เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กหญิงลินลนา
เด็กชายอติเทพ
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงนภสร
เด็กชายภูวดล
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายนิติรัตน์

ยส ๔๕๑๖๓/๑๗๙๙ เด็กหญิงมินนารัตน์

ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๐๘

เด็กหญิงศิรินทิพย์
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายปุณมนัส
เด็กหญิงวชิราภรณ์
เด็กหญิงนิชา
เด็กหญิงปริญญา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายอดิศักดิ์

ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๐๙

เด็กชายกันตินันท์

ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๐๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๐๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๐๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๐๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๐๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๐๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๐๗

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

รู้ลึก
ภารสุวรรณ์
จันทร์ลา
คงสมบัติ
พูดเพราะ
หนองประทุม
สังเกิด
แก่นจันทร์
น้อยปอง
สิงห์คำ
ทองสุข
ขุนหอม
สุโพธิ์

๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) วัดอรุณาราม

สีสุธรรม
พิระภาค
สุกันทา
ทองนพ
ภู่จุ้ย
ราชสิงห์
แจ่มจันทร์
สุวรรณประดิษฐ์
ยศสมบัติ
คุ้มบุญ
จริต้น
โรมพันธ์
โสรมรรค
ประสมสิน
นาห่อม
สายโสม
เสนาสังข์
สุนา
ทองโม้
บุญเล่ห์
สายคำจา
ศรีสมุทร

๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

หมายเหตุ

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) วัดอรุณาราม
๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) วัดอรุณาราม
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) วัดอรุณาราม
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) วัดอรุณาราม
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี

๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์

๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์
๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง

วัดขาทราย
วัดขาทราย
วัดขาทราย
วัดขาทราย
วัดโนนงิ้ว
วัดโนนงิ้ว
วัดโนนงิ้ว
วัดโนนงิ้ว
วัดโนนงิ้ว
วัดโนนงิ้ว
วัดโนนงิ้ว
วัดโนนงิ้ว
วัดโนนงิ้ว
วัดโนนงิ้ว
วัดโนนงิ้ว
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดบ้านแดง
วัดบ้านแดง
วัดบ้านแดง
วัดบ้านแดง
วัดบ้านแดง
วัดบ้านแดง
วัดบ้านแดง
วัดบ้านแดง
วัดหัวดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๑๐ เด็กหญิงรุ่งทิรารัตน์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๑๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๑๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๑๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๒๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๒๗

เด็กชายสุเมธี
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กชายเฉลิมชาติ
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงพิจิตตรา
เด็กชายพีระศักดิ์
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กหญิงจิระภา
เด็กหญิงวรรวิสา
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงวรุณยุพา
เด็กหญิงวิลาวัลย์
เด็กหญิงชนาธิป
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงแมงปอ
เด็กหญิงสุกัญญา

ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๒๘ เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๓๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๔๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๔๓

เด็กชายกลดพัชรษ์
เด็กหญิงนัทธมน
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงเพชรดา
เด็กชายภัทรกร
เด็กชายภานุพงค์
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงลลิดา
เด็กหญิงลักษมี
เด็กหญิงวชิราภรณ์
เด็กหญิงวนัชพร
เด็กชายวัชรากร
เด็กหญิงวิชาดา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงโสภิตา

ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๔๔ เด็กหญิงอาทิตย์ตยา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ไชยสุวรรณ
สายสุด
กอหมั่นศิลป
ขันอาษา
ศิลารักษ์
สมรักษ์
เกษร
แสนโคตร
อยู่เกษ
จันทร์สว่าง
สุตะภักดิ์

๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดง

พยุงวงษ์
ถาสอสุด
จำปาคำ
มะลิวัลย์
เขื่อนจันทึก
สุทธิประภา
ทุมเสน
ศรีชัย
ไชยจิต
จันดี
ดอกบัว
ฤทธิขัน
นางาม
พื้นพันธ์
สามารถ
พันศรี
อินทนาม
ปทุมวัน
วงศ์ศรีแก้ว
ภูสีฤทธิ์
ศรีอุดร
เที่ยงธรรม
กาลจักร์
แก้วพิลึก

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดง
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำนำสร้าง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงสำราญ
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงสำราญ
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงสำราญ
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงสำราญ

๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดคำนำสร้าง
วัดดงสำราญ
วัดดงสำราญ
วัดดงสำราญ
วัดดงสำราญ
วัดเที่ยงนาเรียง
วัดเที่ยงนาเรียง
วัดเที่ยงนาเรียง
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๗๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายกฤชพงษ์ พยุงวงศ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๔๖ เด็กชายกฤติพงศ์ บุญศรี
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๔๗ เด็กหญิงกุลภัทร์ทิชา เหลี่ยมโลก
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๔๘ เด็กชายเกริกเกียรติ จันทะมาตย์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๔๙ เด็กหญิงจรรยพร สมหวัง
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๕๐ เด็กหญิงจิราภา เทพงาม
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๕๑ เด็กหญิงฉัตราภรณ์ อาจหาญ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๕๒ เด็กหญิงชนิสรา สีมันตะ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๕๓ เด็กหญิงชวัลรัตน์ พละมาตร
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๕๔ เด็กหญิงฐิติมา
สว่างวงศ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๕๕ เด็กหญิงฑิฆัมพร พิมพิลา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๕๖ เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ประจักษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๕๗ เด็กหญิงณัฐนิชา กุลพิรักษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๕๘ เด็กหญิงณิชากร ศรีวะรมย์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๕๙ เด็กหญิงณิชาภัทร ระศร
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๖๐ เด็กหญิงทรรศนวรรณ คหัสคัดคาม
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๖๑ เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์นอก
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๖๒ เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญศรี
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๖๓ เด็กหญิงธิดารัตน์ พันธ์ศรี
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๖๔ เด็กหญิงนวรรณ ชายทวีป
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๖๕ เด็กหญิงนะดา
เหรียญมณี
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๖๖ เด็กหญิงนำเพ็ชร แก้วสิงห์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๖๗ เด็กหญิงเนตรอัปสร จันดี
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๖๘ เด็กหญิงบูรณิมา รัตนะโสภา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๖๙ เด็กหญิงปรมาภรณ์ มูละสิวะ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๗๐ เด็กชายปยพงษ์ จันทาอ่อน
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๗๑ เด็กชายปยวัฒน์ พึ่งตน
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๗๒ เด็กชายรัชภูมิ
เจริญธรรม
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๗๓ เด็กหญิงรุ่งฤดี
ศรีลาดเลา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๗๔ เด็กหญิงวนัชพร มะลิวัลย์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๗๕ เด็กหญิงศิริจรรยา จันลาชัย
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๗๖ เด็กหญิงศุภิสรา ชายทวีป
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๗๗ เด็กหญิงสกุลทิพย์ ผ่านเมือง
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๗๘ เด็กหญิงสิรินดา ศิริธรรมจักร
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๗๙ เด็กหญิงสุทัตตา บุตรดา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๔๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๘๐

เด็กหญิงสุพรพิชญ์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายอุดมโชค
เด็กชายจักรภัทร
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กชายวรภพ
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กชายวัชรชัย
เด็กชายฉัตรเมธี
เด็กหญิงชวันรัตน์

ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๘๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๘๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๘๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๘๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๘๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๘๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๘๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๘๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๘๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๙๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๙๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๙๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๙๓

ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๙๔ เด็กหญิงญาณัจฉรา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๙๕ เด็กหญิงนรินทร์ธิรา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๙๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๙๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๙๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๘๙๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๐๐

เด็กหญิงพิชญาดา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายสรรเพชญ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๐๑ เด็กชายก้องกิดากร

เด็กชายขัณละออ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๐๓ เด็กหญิงจิรัชยา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๐๔ เด็กหญิงชลดา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๐๕ เด็กชายชวัลวิชญ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๐๒

ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๐๖ เด็กหญิงตรัญณพรหค์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๐๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๐๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๐๙
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๑๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๑๔

เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กชายวีระพล
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายกันตพัฒน์
เด็กชายวุฒิศักดิ์
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายรัฐพงศ์

นามสกุล
สมภูเวียง
ขุนนรา
ทองหนุน
กาลจักร์
กาลจักร
มีไชย
บุญจันทร์ตา
สัตย์ซ่ือ
ชื่นตา
ท้าวไทสงค์
พรมชมภู
ศรีโศรก
ใจโลกา
สมศรี
ปราโมทย์
จอนโคกกรวด
พิมพ์สุวรรณ์
พิมพ์สุวรรณ์
ไชยราช
ประทุมวัน
อุตอามาตย์
โสระเวช
สุขสาบาล
หงษ์คำ
พรมนนท์
ปกเขตานัง
โลยะลา
ไชยบัน
มีมานะ
ขยันทำ
จินดากุล
จันต๊ะวงศ์ทา
อุทัยศรี
ตาสว่าง
จอดนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) วัดกุดชุม
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคร
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคร

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคร
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคร
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคร
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคร

๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม

๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร

วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดกุดชุม
วัดเหล่าตำแย
วัดกุดปลาดุก
วัดกุดไกรสร
วัดกุดไกรสร
วัดกุดไกรสร

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๕ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๑๕

เด็กหญิงลัดดา
เด็กหญิงณัฐพริมา
เด็กหญิงปยานุช
เด็กหญิงรพีพรรณ
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงอรษา

ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๑๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๒๐

ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๒๑ เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๒๒

เด็กชายภัทรจาริน

ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๒๓ เด็กหญิงกัญญาพัทร
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๓๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๔๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๔๙

เด็กหญิงกันยรัตน์
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงวรมน
เด็กหญิงวรรณิภา
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายทศวร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายพงศธร
เด็กชายภูชิสส์
เด็กหญิงมธุรส
เด็กหญิงยุพาพินย์
เด็กหญิงสุกันยา
เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงอังคณา
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายกฤตติภูมิ
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายธิติวุฒิ
เด็กชายพงษกร
เด็กชายรัชชานนท์

นามสกุล
พยุงวงค์
สาระบาล
แสวงผล
กาลจักร์
ขอสุข
เกษมคุณารักษ์
หลักสระคู
บุบผา
ทานะเวช
อุ่นตา
แบขุนทด
มีชัย
ชื่นตา
กาลจักร
กาลจักร
ภาคแก้ว
ภาคแก้ว
ประทุมมา
แก้วทอง
ทองบ่อ
หารไกร
กาลจักร
ผุดผ่อง
เลพันดุง
พรมบุญทา
มาจากนอก
กาลจักร์
กาลจักร
บุตรพรม
มิ่งขวัญ
ภาคแก้ว
ประเสริฐแสง
โยธะราช
ทองอันตัง
แสบงบาล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน

๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว

๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโปง
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโปง

๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโปง
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโปง
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโปง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกุดไกรสร
วัดกุดไกรสร
วัดกุดไกรสร
วัดกุดไกรสร
วัดกุดไกรสร
วัดกุดไกรสร
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดหนองหมี
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดโคกยาว
วัดดอนหวาย
วัดนาโปง
วัดนาโปง
วัดนาโปง
วัดนาโปง
วัดนาโปง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กหญิงวรินทร หาระการณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๕๑ เด็กชายอโนทัย เวฬุวนาธร
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๕๒ เด็กหญิงกนกพร พิศเพ่ง
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๕๓ เด็กชายกานต์ตะวัน ทองบ่อ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๕๔ เด็กชายธนพล
ไชยกาศ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๕๕ เด็กหญิงนันทิชา มูลสาร
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๕๖ เด็กชายปริญญา ทิพเหลือง
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๕๗ เด็กหญิงพิมนภา มูลสาร
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๕๘ เด็กชายวชิรวิทย์ ไชยวงค์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๕๙ เด็กหญิงสิรีธร
นาสัมพันธ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๖๐ เด็กชายอนุชิต
แสงโชติ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๖๑ เด็กหญิงกชพร
วาฤทธิ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโปง

เด็กหญิงกัญญาภัค ทองบ่อ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๖๓ เด็กหญิงเกศรา
พิมพ์ภู
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๖๔ เด็กหญิงขวัญคณิตา สมหวัง
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๖๕ เด็กหญิงเขมิกา นักร้อง
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๖๖ เด็กหญิงจันทร์ธิมา คำทอง
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๖๗ เด็กหญิงจิราพัชร ศรีวะโสภา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๖๘ เด็กหญิงจิราภรณ์ มูลสาร
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๖๙ เด็กหญิงชนิดาภา แก้วดวงใหญ่
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๗๐ เด็กชายชลชาย ชายทวีป
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๗๑ เด็กหญิงชลสุดา พูลสวัสดิ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๗๒ เด็กหญิงฐิติกานต์ ทวีถาวร
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๗๓ เด็กชายธนภัทร สว่างศรี
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๗๔ เด็กหญิงธัญลักษณ์ สีดำ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๗๕ เด็กหญิงปณณพร ทาสีลา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๗๖ เด็กชายเปนต่อ บุญทวี
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๗๗ เด็กหญิงพรธวัล กุลพร
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๗๘ เด็กหญิงภคนันท์ ชื่นตา
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๗๙ เด็กชายภัทรดร มูลสาร
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๘๐ เด็กหญิงภัทรวดี ต้นโพธิ์
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๘๑ เด็กหญิงรัชนี
ทองบ่อ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๘๒ เด็กหญิงรัตนาพร พลพระ
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๘๓ เด็กหญิงวราภรณ์ หงษ์ศรีเมือง
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๘๔ เด็กหญิงสุพิชญา การเกษ

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๕๐

ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๖๒

๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโปง
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาโปง
วัดนาโปง
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
วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพารามใต้
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๘๕

เด็กหญิงอธิชา
เด็กชายกฤตานนท์
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กหญิงฉวีวรรณ
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายนนทกร
เด็กหญิงบุษบา
เด็กชายวสันต์
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กหญิงชณิสรา
เด็กชายชนินทร
เด็กหญิงณันฐวดี
เด็กชายธนพนธ์
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนพัฒน์

ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๘๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๘๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๘๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๘๙

ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๙๐
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๙๑
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๙๒
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๙๓
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๙๔
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๙๕
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๙๖
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๙๗
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๙๘
ยส ๔๕๑๖๓/๑๙๙๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๐๐ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๐๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๐๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๐๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๐๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๐๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๐๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๐๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๐๙
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๑๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๑๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๑๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๑๙

เด็กชายสุธิมน
เด็กชายตระการ
เด็กหญิงนรินทร์พร
เด็กหญิงบุษยามาศ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายสมพร
เด็กชายโกวิท
เด็กหญิงภัทร์ชยา
เด็กชายวชิระ
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงอโณฌา
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายมีชัย
เด็กชายธเนศ
เด็กชายนิธิกร
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงธันยา

นามสกุล
มีชัย
คำแสง
วรภาพ
สายศรี
ภาคแก้ว
มงคลมะไฟ
ในจิตร
วันทะวงษ์
มลิวัลย์
พรมสุรินทร์
ไชยรักษ์
ภักดีรักษ์
ประสานเชื้อ
พันธ์ศรี
แสงจันทร์
พันธ์เพชร
สีหามาตร
หงษ์ทอง
ปาละวงษ์
ภักดีกลาง
ประชากูล
พรมชาติ
คำแสง
บุญเสน
บุญศรีทุม
แพนสี
แนวขี้เหล็ก
อินทร์งาม
พยุงวงษ์
นอสูงเนิน
กาฬสุวรรณ์
ศรีวะรมย์
แก้วกรมรัตน์
ไชยแสง
เย็นไธสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) วัดบูรพารามใต้

๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล

วัดบูรพารามใต้
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
วัดบูรพารามใต้
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
วัดบูรพารามใต้
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
วัดบูรพารามใต้
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
วัดบูรพารามใต้
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
วัดบูรพารามใต้
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
วัดบูรพารามใต้
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
วัดบูรพารามใต้
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
วัดบูรพารามใต้
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
วัดบูรพารามใต้
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
วัดบูรพารามใต้
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
วัดบูรพารามใต้
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
วัดบูรพารามใต้
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล
วัดบูรพารามใต้
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ วัดโคกกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ วัดโคกกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดู่ลาด
วัดดู่ลาด
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่ลาด
วัดดู่ลาด
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่ลาด
วัดดู่ลาด
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่ลาด
วัดดู่ลาด
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่ลาด
วัดดู่ลาด
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดู่ลาด
วัดดู่ลาด
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดู่ลาด
วัดดู่ลาด
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดู่ลาด
วัดดู่ลาด
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดู่ลาด
วัดดู่ลาด
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดู่ลาด
วัดดู่ลาด
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดู่ลาด
วัดดู่ลาด
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
วัดบ้านโศกผักหวาน
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีสุก
วัดสีสุก
สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงนำฝน
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๒๑ เด็กชายรัฐภาค
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๒๒ เด็กชายกฤษกร
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๒๓ เด็กชายคุณากร
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๒๐

ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๒๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๓๘

เด็กหญิงสายธาร
เด็กหญิงปยะนุช
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กชายจารุพัฒน์
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายชัยมงคล
เด็กชายเตชิด
เด็กชายทักขพล
เด็กชายวรากร
เด็กหญิงศุภานัน

ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๓๙ เด็กหญิงกนกวรรณ

ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๔๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๔๘

เด็กหญิงณธิดา
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กชายภูริณัฐ
เด็กหญิงวารี
เด็กชายภัคพล
เด็กชายชุติวัต
เด็กหญิงเปรมปวีณ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายวิวัฒการ

ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๔๙ เด็กชายปกรณ์เกียรติ

ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๕๔

เด็กชายมนตรี
เด็กหญิงสุนิชา
เด็กหญิงทิพรดา
เด็กหญิงทิพารมย์
เด็กชายพงศกร

นามสกุล
สามาอาพัฒน์
กล้าหาญ
รัตนพืช
จันดา
กองสอน
จันทร์สว่าง
มาโยธา
ศรีสุข
ทองผา
ศรีจันทร์
อัฐิปา
ทองใบ
ไชยดำ
แสงกล้า
ทองแถม
ไชยแสง
จันทร์ดี
โพธิ์พรม
เวียงสมุทร
ทองเฟอง
กาศรี
แสงสุข
บุญศรี
สว่างวงษ์
ทองเฟอง
สายรัตน์
ถาวร
ทองเฟอง
ศรีจันทร์
เคนชา
ทนาเวช
คำรัง
พรมจันทร์
พรมจันทร์
คำผาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีสุก
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีสุก
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีสุก
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสีสุก

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีสุก
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสีสุก
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเวียง

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเวียง
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเวียง
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเวียง
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเวียง

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล)
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล)
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล)
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล)
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล)
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล)
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล)

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล)
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล)
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล)
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล)

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล)
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปง(คำประชานุกูล)
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะคอม
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบะคอม

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบะคอม
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบะคอม
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบะคอม
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสีสุก
วัดสีสุก
วัดสีสุก
วัดสีสุก
วัดสีสุก
วัดสีสุก
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดนาเวียง
วัดบะคอม
วัดบะคอม
วัดบะคอม
วัดบะคอม
วัดบะคอม
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายอรรถพันธ์
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายศุภจิต
เด็กชายสัญชัย
เด็กชายวรรณลภ
เด็กหญิงทักษพร
เด็กชายธนบัตร
เด็กชายเนติธร
เด็กชายวิศรุต

ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๕๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๖๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๖๔

ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๖๕ เด็กหญิงขวัญปภัสร์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๖๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๖๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๗๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๗๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๗๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๗๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๗๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๗๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๗๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๗๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๘๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๘๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๘๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๘๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๘๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๘๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๘๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๘๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๘๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๘๙

เด็กหญิงขวัญมนัส
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายยุทธพิชัย
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงหทัยทิพย์
เด็กชายอรรณพ
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายคิรากร
เด็กชายชนะชัย
เด็กหญิงณัฏฐกมล
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงณัฐสุดา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายพิชัยยุทธ
เด็กชายฤิทธิชัย
เด็กชายวีระพัฒน์
เด็กหญิงหทัยชนก
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กหญิงฉัตรชนก
เด็กหญิงณัฐชนิดา

นามสกุล
ศรีจันทร์
ราชรี
ศรีจันทร์
ธุระพันธ์
สมเกียรติยศ
สัตย์ธรรม
สินอยู่
สราญรมย์
แสนสุด
จันชุลี
แสวงผล
หาญกล้า
พลอาจ
ดวงศรี
กาวน
ภาชี
เคือระนันท์
แก้วตาวงศ์
สำเนียงดี
ปนสันเทียะ
แฝงภักดี
ผลทับทิม
กลิ่นกล้า
วงค์ทอง
พลอาษา
ใบบัว
กิ่งชา
แก่นจำปา
ฉัตตะนัน
ประกอบแสง
ทุ่มโมง
หนองพรมมา
ยศบุญ
บรรจงทรัพย์
กลับใจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำแหลม
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแหลม

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแหลม
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแหลม
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแหลม
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเจริญ

๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเจริญ

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเจริญ

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเจริญ
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเจริญ

๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทัน
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทัน
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทัน

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทัน
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทัน

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทัน
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทัน

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนทัน
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนทัน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดคำแหลม
วัดคำแหลม
วัดคำแหลม
วัดคำแหลม
วัดคำแหลม
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดบ้านดง
วัดโพนทัน
วัดโพนทัน
วัดโพนทัน
วัดโพนทัน
วัดโพนทัน
วัดโพนทัน
วัดโพนทัน
วัดโพนทัน
วัดโพนทัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายเตชสิทธิ์ กอวิภาสกุลวงศ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๙๑ เด็กหญิงนฤมล
สาธิวนั
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๙๒ เด็กหญิงปวีณาภรณ์ ประกอบแสง
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๙๓ เด็กหญิงภัทรกัญญา โพธิ์ศรี
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๙๔ เด็กชายมนัสวิน สำโรง
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๙๕ เด็กหญิงอัญญาดา ไชยนา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๙๖ เด็กชายกรินทร์ ยศบุญ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๙๗ เด็กชายณัฐดนัย ประตูเงิน
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๙๘ เด็กหญิงศศิกานต์ กุลวงศ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๙๙ เด็กชายสิทธิศักดิ์ ปดตาทะโน
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๐๐ เด็กหญิงกาญจนา มนต์ช่วย
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๐๑ เด็กชายธนพร
แสงกรี
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๐๒ เด็กชายบุญกร
ไชยนา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๐๓ เด็กหญิงพัชรพร พิมคำภีร์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๐๔ เด็กหญิงรวินท์นิภา สุดแสน
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๐๕ เด็กหญิงอมนลดา มนต์ช่วย
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๐๖ เด็กชายณฤนาถ วงษ์สม
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๐๗ เด็กหญิงพรไพลิน ยศบุญ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๐๘ เด็กชายภัคพงศ์ คังดงเค็ง
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๐๙ เด็กชายรัตนกร สองเมือง
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๑๐ เด็กหญิงวินิดา
หลักทอง
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๑๑ เด็กชายศุภชัย
กองนิล
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๑๒ เด็กหญิงสุกัญญา ธรรมวัตร
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๑๓ เด็กหญิงกชกร
กะหลู่
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๑๔ เด็กหญิงกวินตรา สีอ่อน
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๑๕ เด็กชายจารุพัฒน์ ทาริวงษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๑๖ เด็กหญิงญานิศา แสนวงษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๑๗ เด็กหญิงณัฐณิชา สิงห์ครุธ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๑๘ เด็กหญิงปพิญชญา สิงห์กุม
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๑๙ เด็กหญิงพรทิพย์ สุดแสง
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๒๐ เด็กชายวชิรวิทย์ ประสพดี
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๒๑ เด็กหญิงสุพิชชา รักพวก
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๒๒ เด็กชายชนะชัย สิงห์ครุธ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๒๓ เด็กหญิงธัญพิชชา ไชยนา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๒๔ เด็กหญิงบุณยานุช ขยันทำ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๐๙๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนทัน
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนทัน

๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนทัน
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู

๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู

๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพนทัน
วัดโพนทัน
วัดโพนทัน
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดแหล่งหนู
วัดแหล่งหนู
วัดแหล่งหนู
วัดแหล่งหนู
วัดแหล่งหนู
วัดแหล่งหนู
วัดแหล่งหนู
วัดแหล่งหนู
วัดแหล่งหนู
วัดแหล่งหนู
วัดแหล่งหนู
วัดแหล่งหนู
วัดแหล่งหนู
วัดแหล่งหนู
วัดแหล่งหนู
วัดแหล่งหนู
วัดแหล่งหนู
วัดมะพริก
วัดมะพริก
วัดมะพริก
วัดมะพริก
วัดมะพริก
วัดมะพริก
วัดมะพริก
วัดมะพริก
วัดมะพริก
วัดมะพริก
วัดมะพริก
วัดมะพริก

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๑ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๒๕

เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์
เด็กหญิงชโรธร
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายอรรถชัย
เด็กหญิงกชพร
เด็กชายจิรกิตต์
เด็กหญิงฐานิตา
เด็กชายธีรเทพ
เด็กหญิงปนิษตา
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงสุทธิรัตน์
เด็กหญิงกิ่งไม้
เด็กหญิงปรียา
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กหญิงสุริตา

ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๓๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๔๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๔๑

ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๔๒ เด็กหญิงกนกวรรณ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๔๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๕๐

เด็กหญิงจริยาวดี
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงปภาวี
เด็กหญิงวชิราภร
เด็กหญิงศิรัญญา
เด็กชายสรศักดิ์
เด็กชายอนพัทย์

ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๕๑ เด็กชายมูฮัมหมัดอาดัม
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๕๙

เด็กชายศิลายุทธ
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายกฤษตมุข
เด็กชายขจรวิท
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงธิดารัตน์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ติ่งทอง
ขันติจิตร
นักร้อง
นบนอบ
ลอยหา
นามษร
นวนวิลัย
ไชยจันดี
เพชรไพร
เจริญสุข
ปะมาระเต
มิ่งสูงเนิน
จันทมาลา
สมประสงค์
ดอระมาน
กุมารสิทธิ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม

จงราช
สมประสงค์
วรรณทอง
ทองบ่อ
ลาภสาร
แก้วหาญ
สุเววงค์
มุขธวัตร
หาริคุณ
ไตรยวงค์
ทับแสง
แก้วหาญ
สาระธรรม
วงค์ทอง
คุณสุทธิ์
ลุนรักษา
เจริญตา
ธรรมวิถาน
โถน้อย

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ

๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแดง

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแดง

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมะพริก
วัดเหล่าหันทราย
วัดกว้างใหม่พัฒนา
วัดกว้างใหม่พัฒนา
วัดบ้านกว้าง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดประชาศิริธรรมาราม
วัดประชาศิริธรรมาราม
วัดประชาศิริธรรมาราม
วัดประชาศิริธรรมาราม
วัดประชาศิริธรรมาราม
วัดประชาศิริธรรมาราม
วัดประชาศิริธรรมาราม
วัดประชาศิริธรรมาราม
วัดประชาศิริธรรมาราม
วัดประชาศิริธรรมาราม
วัดประชาศิริธรรมาราม
วัดประชาศิริธรรมาราม
วัดประชาศิริธรรมาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๒ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายธีรภัทร์ ลัทธิรมย์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๖๑ เด็กหญิงนัทธิชา ห้องแซง
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๖๒ เด็กหญิงปรีญารัตน์ ศรีพลาย
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๖๓ เด็กชายปญญากร อรมาศ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๖๔ เด็กหญิงรุ่งไพลิน แก้วหาญ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๖๕ เด็กชายวรรณุวัจน์ มหาวัจน์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๖๖ เด็กหญิงวิชญาพร เถาว์ที
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๖๗ เด็กหญิงศศิภา
สวนดี
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๖๘ เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก้วหาญ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๖๙ เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทองเขียว
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๗๐ เด็กชายอธิวัฒน์ แสงโชติ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๗๑ เด็กชายกนก
มิระสิงห์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๗๒ เด็กชายจงรักษ์ แสงโชติ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๗๓ เด็กชายณัฐพล
ชูรัตน์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๗๔ เด็กชายศุภกิตต์ ผาเวช
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๗๕ เด็กหญิงอัยรดา แรกชำนาญ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๗๖ เด็กชายก้องภพ ขุนสอน
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๗๗ เด็กหญิงชุติมา
ธรรมรักษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๗๘ เด็กหญิงชมพู่
เจริญศรี
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๗๙ เด็กหญิงรุจิกร
พันธุ์มาก
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๘๐ เด็กชายกฤษกร แก้วหาญ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๘๑ เด็กหญิงปริญา
ชื่นตา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๘๒ เด็กชายสถาพร ห้องแซง
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๘๓ เด็กชายอดิเทพย์ ห้องแซง
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๘๔ เด็กชายก้องภพ มลโมลี
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๘๕ เด็กชายธรรมมาภิไธ โปรดสันเทียะ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๘๖ เด็กชายนพรัตน์ คุณสุทธิ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๘๗ เด็กหญิงนริษรา สีสมบัด
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๘๘ เด็กชายปยะพงษ์ พันธ์สอน
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๘๙ เด็กหญิงสิริกาญจน์ ชื่นตา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๙๐ เด็กหญิงกนกวรรณ แสงวงค์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๙๑ เด็กชายกฤษกร เมืองพิล
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๙๒ เด็กชายกิตติพงษ์ ห้องแซง
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๙๓ เด็กหญิงณัฐกมล ชื่นตา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๙๔ เด็กหญิงณัฐญาณี แสงแก้ว
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๖๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง)
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง)

๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง)
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง)

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง)
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง)
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง)
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง)
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง)
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบึง

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบึง

๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบึง

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบึง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๓ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๙๕ เด็กหญิงณัฐนวินดา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๙๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๙๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๙๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๑๙๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๐๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๐๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๐๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๐๓

เด็กหญิงทัศณีญา
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กชายภัทธิพงษ์
เด็กหญิงอรญา
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกนกพล
เด็กชายคฑาวุฒิ
เด็กชายณัฐกิตต์

ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๐๔ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๐๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๐๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๐๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๐๙
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๑๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๑๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๑๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๑๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๒๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๒๙

เด็กหญิงวรนุช
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กหญิงสุทธิกานต์
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงศุภกานต์
เด็กชายอชิรวัฒน์
เด็กชายชนะพล
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงสุรดา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนพล
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายเกดสดาพร
เด็กชายเธียรรัตน์
เด็กหญิงปวัณรัตร์
เด็กหญิงแพรวรุ่ง
เด็กหญิงวนาลี
เด็กชายศุภากร

นามสกุล
สาระแสน
พากเพียร
สัจจะธง
แก้วหาญ
เฉลิมพร
บุญศิริ
เสนาพรม
ห้องแซง
ขันคูณ
สมคเณย์
ผึ่งผาย
ห้องแซง
ชนะมณี
หน่อคำผุย
ห้องแซง
เชียงเครือ
อุณาวรรณ์
นิรวมรัมย์
เจริญตา
ห้องแซง
มูลสุวรรณ
รุ่งแสง
คุณสุทธิ์
ทามาดาน
ผาเวช
แสงอุทัย
ชามะลิ
เชื้อพันธ์
เจริญตา
นันทเสนีย์
เมืองพิล
ถิ่นคำเชิด
เจริญตา
พลเยี่ยม
คันสินธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบึง

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบึง

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าศิลา

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศิลา

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าศิลา

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศิลา

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศิลา

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๒๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าศิลา

๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าศิลา

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชาด
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชาด
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชาด
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชาด
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชาด

๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาชาด
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชาด

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาชาด
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาจันทวนาราม
วัดปาชาด
วัดปาชาด
วัดปาชาด
วัดปาชาด
วัดปาชาด
วัดปาชาด
วัดปาชาด
วัดปาชาด
วัดปาชาด

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๔ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีระพล
เด็กชายนิติภูมิ
เด็กชายบารมี
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายภูรินทร์
เด็กชายราชันย์
เด็กชายอพิวัฒน์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายทรงศักดิ์

ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๓๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๔๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๔๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๕๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๖๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๖๔

เด็กชายบุญยกร
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กชายวรวิทย์
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายสิงหนาท
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงจีนน่า
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงนุชษาสิริ
เด็กหญิงบุญญาวี
เด็กหญิงปยนันท์
เด็กหญิงวรรณวิศา
เด็กชายวีรพัฒน์
เด็กชายวุฒิพงศ์
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสุภัสรา
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงอรินยา
เด็กหญิงกนกทิพย์
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายธนพล

นามสกุล
อูปแก้ว
พิมพ์วงษ์
รักษาภักดี
เจริญชัย
คุณสุทธิ์
เปาขาว
กงพะลี
โนนตูม
ปะหะระตา
แก้วหาญ
หาโอกาศ
เมืองพิล
เมืองพิล
บุรารักษ์
จอมกลาง
นิติสุข
ศรีชนะ
ทับแสง
เปาขาว
ระดมสุข
แสงโชติ
ยุทธเสน
มุขอาษา
ห้องแซง
สุมลฑา
คุณสุทธิ์
ทาทอง
พิมพ์วงษ์
ทองเนตร
ห้องแซง
แก้วหาญ
นันทวัตร
แสนสนธิ
พรมชัย
สุภพินิจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้องแซง

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้องแซง

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้องแซง

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้องแซง

๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้องแซง

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องแซง

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องแซง

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๐๗/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้องแซง
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดช่องเม็ก
วัดช่องเม็ก
วัดช่องเม็ก

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๕ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๖๕

เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงศิริจรรยา
เด็กหญิงสิริกรานต์
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายศิริโชติ
เด็กหญิงกัญชลิกา
เด็กหญิงแสงดาว
เด็กชายชาญชัย
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กหญิงณรินทิพย์
เด็กชายถิรภาวิต

ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๖๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๖๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๗๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๗๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๗๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๗๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๗๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๗๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๗๘

ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๗๙ เด็กหญิงทิพย์จันทร์

เด็กหญิงธนัตถ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๘๑ เด็กหญิงพนิดา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๘๐

ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๘๒ เด็กหญิงพรรณพนัช

เด็กหญิงภูชิรดา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๘๔ เด็กชายภูตะวัน
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๘๓

ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๘๕ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๘๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๘๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๘๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๘๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๙๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๙๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๙๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๙๓

เด็กหญิงสุนันษา
เด็กหญิงสุวรรณษา
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวีรพล
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กชายจีรวัฒน์
เด็กหญิงชนัญธิดา
เด็กหญิงชบาพร

ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๙๔ เด็กหญิงชลภัสสรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๙๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๙๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๙๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๙๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๒๙๙

เด็กหญิงผ่องมณี
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงสุดาภรด์
เด็กชายก้องเกียรติ

นามสกุล
ชาลาภคำ
แสนศรี
ต่อชอน
แก้วลอด
ศิรโคตร
คาระนัด
นาแพง
อรมาตร
วิเศษศรี
เหล่าพร
ชาญศรี
พิมพ์ภูมี
จันทร์อ่อน
ถ่ายกลาง
เข็มเพชร
มูลศิลป
กลางประพันธ์
ดวงเลิศ
มีแก้ว
จันทะมาลา
แสงสุรินทร์
ทองนำ
สุขประเสริฐ
พรรณา
วรวงศ์
รักสะอาด
พรมมา
บุญศิริ
เนระวงค์
อินทร์อาราม
มิยะวงค์
ลุสุข
สมประสงค์
ปองแก้ว
สมฤทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก

๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี

๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ

๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสายสมร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดช่องเม็ก
วัดช่องเม็ก
วัดช่องเม็ก
วัดช่องเม็ก
วัดช่องเม็ก
วัดช่องเม็ก
วัดช่องเม็ก
วัดช่องเม็ก
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๖ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๐๐

เด็กหญิงปยะพร
เด็กชายมนัญชัย
เด็กชายธนวุฒิ
เด็กชายภูกิจ
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกรณพัฒน์
เด็กหญิงกรวรรณ

ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๐๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๐๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๐๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๐๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๐๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๐๗

ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๐๘ เด็กชายกฤษฎากรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๐๙
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๑๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๑๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๑๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๑๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๒๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๓๔

เด็กชายคุณากร
เด็กหญิงจารุนันท์
เด็กชายใจอัศวิน
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงธัญรัตน์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงธิราภา
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนิฤมล
เด็กหญิงพรนิภา
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงมุกดา
เด็กชายสรรเสริญ
เด็กหญิงหทัยชนก
เด็กชายอิทธิพล
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายนราธิป
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา
เด็กหญิงณิญาวดี
เด็กชายธนบัตร
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายปวัตน์
เด็กชายพลพนา
เด็กหญิงอัยลดา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สุเววงค์
ไชยปญญา
สมประสงค์
ขวัญชื่นใจ
กามะระ
จันภักดี
บางปา
ดีสวนโคก
บุตรกาล
เที่ยงดี
ชาญสร
แสวงศรี
ราชชิต
กระแสสุทธิ์

๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสายสมร

อรอินทร์
จันทร์มณี
วะนา
เมืองมูล
มังสังข์
สมคะเณย์
ยอดโพธิ์
เจริญวงค์
ทุมเสน
เศิกศิริ
มุกธวัตร
อรมาศ
ไชยปญญา
ทองพืช
บุญขาว
รักบุญ
แดนประกรณ์
ชื่นใส
นะดาบุตร
ไชยกมล
แก้วลี

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสายสมร

๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสายสมร

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสายสมร
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสายสมร
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสายสมร

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสายสมร
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสายสมร

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสายสมร
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสายสมร
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสายสมร

๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสายสมร

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสายสมร
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสายสมร
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสายสมร
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสายสมร

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสายสมร
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสายสมร
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสายสมร
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสายสมร
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสายสมร

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสายสมร
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสายสมร
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสายสมร
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสายสมร

๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมันปลา
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมันปลา
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมันปลา

๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมันปลา
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมันปลา
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมันปลา

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมันปลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
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เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๓๕ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กชายกายสิทธิ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๓๗ เด็กชายฐิติพงศ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๓๘ เด็กชายธัญเทพ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๓๙ เด็กชายพัชรพล
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๓๖

ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๔๐ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๔๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๕๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๖๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๖๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๖๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๖๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๖๙

เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสหราษ
เด็กชายอชิระ
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กหญิงอริศรา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายชัยธวัช
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงปฏิมา
เด็กชายพรรณกร
เด็กชายวิชชาบูรณ์
เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงพรนิภา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงชุติณัชชา
เด็กหญิงฐิตารีย์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนิณจินดา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายอนุวัตร
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงกฤติกา
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายกิตศราวุฒิ
เด็กหญิงเกวลี

นามสกุล

โพธิ์สูงส่ง
ประสมคุณ
เนินทราย
เนินทราย
เยาวบุตร
เหมือนสง
บุญทศ
นามป
เขื่อนคำ
สารสะ
งามสีทา
ไตรกิ่ง
ทองศรี
สีหา
มีโส
สำราญสุข
จันดี
รักศิลป
เถาหอม
ผาสุข
อนุกูล
พวงจันทร์
กันหาวัน
ทองประเสริฐ
พิมพนาม
คุณานันท์
สังข์ทอง
อ่อนวรรณา
พิชัยคำ
สังข์ทอง
มุงคุณ
ทองประเสริฐ
เห็มทอง
ประจวบสุข
ศรีสุธรรม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดเชียงเพ็ง
วัดดงมะหรี่
วัดดงมะหรี่
วัดดงมะหรี่
วัดดงมะหรี่
วัดดงมะหรี่
วัดดงมะหรี่
วัดดงมะหรี่
วัดดงมะหรี่
วัดดงมะหรี่
วัดดงมะหรี่
วัดดงมะหรี่
วัดดงมะหรี่
วัดดงมะหรี่
วัดดงมะหรี่
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๘ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงขวัญสิริ ผ่าผล
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๗๑ เด็กหญิงจุฬารัตน์ คำนึง
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๗๒ เด็กชายเจษฎาภรณ์ โกกะพันธ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๗๓ เด็กชายชัยวัฒน์ คะตะวงค์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๗๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์ เถาว์แสน
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๗๕ เด็กหญิงชุติกาญจน์ มณีวงษ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๗๖ เด็กหญิงชุติสรา เถาว์แสน
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๗๗ เด็กหญิงณัฐฐิณี ยวนใจ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๗๘ เด็กหญิงธัญญารัตน์ รัตนะโสภา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๗๙ เด็กชายบุญญวัฒน์ ปองแก้ว
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๘๐ เด็กชายปรัชญา ดัชกรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๘๑ เด็กหญิงปราณปรียา บุตตะไมล์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๘๒ เด็กชายปญญาพัฒน์ เนื้อทอง
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๘๓ เด็กชายพงษ์พีระ คำนึง
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๘๔ เด็กชายพัฒนทรัพย์ น้อยใส
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๘๕ เด็กชายภูมลินทร์ พิมพ์ทอง
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๘๖ เด็กหญิงมัณฑนา บุญจันทร์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๘๗ เด็กหญิงรัตนาวลี จันทสิงห์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๘๘ เด็กหญิงอภิญญา พระสุรัตน์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๘๙ เด็กชายอภิภูมิ
เศรษฐบุตร
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๙๐ เด็กหญิงอรปรียา สีอ่อน
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๙๑ เด็กหญิงกนกวรรณ จันทอินทร์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๙๒ เด็กหญิงกนกอร มีศิลป
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๙๓ เด็กหญิงกมลชนก ว่องไว
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๙๔ เด็กหญิงกมลพรรณ วรรณโนมัย
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๙๕ เด็กชายกิตติศักดิ์ รักษาศิริ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๙๖ เด็กหญิงดวงฤทัย วาทะสิทธิ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๙๗ เด็กหญิงธนพร
ประจวบสุข
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๙๘ เด็กหญิงธนภรณ์ ใจเด็จ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๙๙ เด็กหญิงนราวดี หมั่นวิชาดี
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๐๐ เด็กหญิงนริณา ธรรมวงษา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๐๑ เด็กชายปฏิภาณ สังเกิด
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๐๒ เด็กหญิงปริยากร สาริพันธ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๐๓ เด็กชายปญจพล ปองแก้ว
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๐๔ เด็กหญิงพิชชาภา บุนระสิงห์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๓๗๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

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
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๙ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๐๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายมนต์ธวัช
เด็กชายวรภัทร์
เด็กชายวรากร
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงอนัญพร

ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๐๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๐๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๐๙
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๑๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๑๑

ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๑๒ เด็กชายอัษฎาภรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๑๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๑๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๑๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๒๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๓๙

เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงอารีชญา
เด็กชายทิวากร
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายทิวา
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายนนทวัฒน์
เด็กชายปรีชา
เด็กชายพนา
เด็กหญิงศิราพร
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายอรรถชัย
เด็กชายจักรดุลย์
เด็กชายจักรพงศ์
เด็กหญิงจิราภร
เด็กหญิงจีรนัยน์
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กชายชนันธร
เด็กชายธนากร
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กหญิงปภัสสรา
เด็กชายปยะกร
เด็กชายพงศ์ธวัฒ
เด็กชายพราน
เด็กชายพิรวัส
เด็กหญิงวราพร

นามสกุล
ล้อมวงษ์
ทองสมบัติ
น้อยกำ
บุญเดช
เทินสะเกษ
เสถบุตร
เสถบุตร
ลีทหาร
มีศิลป
โพธิ์คำ
หงษาธร
สดชื่น
นาคกลาง
บุตรวงค์
นนท์ขันธ์
สารราษฎร์
สุดาชัย
เจียงคง
สันทัด
ฝนจังหวัด
ชุมศรี
แก้วกอง
ทุมจันทร์
คำโต
จอมสา
เพ็ชรพลอย
สมฤทธิ์
เจียงคง
อาจวิชัย
ชูราช
คำสอน
สุวรรณเพชร
จำปา
พิทักษาบุตร
บุตรวงศ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย

๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดปาลำดวน
วัดมะมาย
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๐ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๔๐

เด็กชายวศิณ
เด็กหญิงไอลดา
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายชัยนรุตม์
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงวนาลี
เด็กหญิงวรรณิสา
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายกิตติศักดิ์

ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๔๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๕๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๖๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๖๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๖๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๖๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๖๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๗๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๗๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๗๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๗๔

นามสกุล

ชินนะแสง
บรรลุสันต์
โหมดนอก
สุขรักษา
กองสินแก้ว
ผงทอง
ช่างปลูก
ตรีมาตย์
ใจภักดี
นิลดำ
อินทร์พวง
กุลสิงห์
เด็กหญิงชโนทัย องอาจ
เด็กหญิงณภัสสร คำภีระโสม
เด็กชายดัสกร
คันทรุขา
เด็กหญิงสุภาดา เครือสวัสดิ์
เด็กหญิงศรัยฉัตร ภิรมย์
เด็กหญิงกชพรรณ เวียงไพรพลอย
เด็กหญิงกนกวรรณ อินทะโสม
เด็กชายกฤษณะ เม็กขุนทด
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พะยะ
เด็กชายนราธิป งามระลึก
เด็กชายนัฐพงษ์ บุญยืน
เด็กหญิงเบญญาดา วงค์กระโซ่
เด็กชายปรนัย ชาวเขา
เด็กชายวิทวัส
ปตถาลี
เด็กหญิงวิลาสินี ผิวเหลือง
เด็กหญิงกัลยา หาสุข
เด็กชายจิรวัฒน์ พันธิ์โนริต
เด็กชายโชคมนัส แสวงแก้ว
เด็กชายฐิติโชติ พันหาร
เด็กหญิงฐิตินันท์ เลิศศักดานนท์
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พลเยี่ยม
เด็กหญิงนิรมัย หาสุข
เด็กชายเอกธวัช แสวงแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนน้อมเกล้า
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนน้อมเกล้า

๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนน้อมเกล้า
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนน้อมเกล้า

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนน้อมเกล้า
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนน้อมเกล้า
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนน้อมเกล้า

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนน้อมเกล้า
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนน้อมเกล้า
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนน้อมเกล้า

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนน้อมเกล้า
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนน้อมเกล้า

๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนน้อมเกล้า

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนน้อมเกล้า
๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนน้อมเกล้า
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนน้อมเกล้า

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนน้อมเกล้า
๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนน้อมเกล้า
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมน
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมน
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมน

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมน
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดพิทักษ์วนาราม
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๑ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายกิตติธร
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๗๖ เด็กชายคเชนทร์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๗๗ เด็กชายธนกร
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๗๘ เด็กหญิงปาลิน
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๗๕

ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๗๙ เด็กหญิงพรรณพัชร

เด็กหญิงปภาวดี
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๘๑ เด็กชายภัทรดนัย
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๘๒ เด็กชายเกรียงศักดิ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๘๓ เด็กหญิงกนกกร
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๘๔ เด็กหญิงกมลชนก
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๘๕ เด็กชายกฤษฎา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๘๖ เด็กชายกิตติกวิน
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๘๗ เด็กชายจตุพร
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๘๘ เด็กหญิงจารุวรรณ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๘๙ เด็กหญิงจิรวัส
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๘๐

ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๙๐ เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๙๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๙๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๙๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๙๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๙๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๙๖

เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายไชยวุฒิ
เด็กหญิงญาณิตา
เด็กชายฐาปกรณ์
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กชายณชพล

ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๙๗ เด็กหญิงณัฐชฎาพร
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๙๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๔๙๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๐๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๐๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๐๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๐๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๐๔

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายณัฐพันธุ์
เด็กหญิงณัฐรินีย์
เด็กชายณัฐวุฒิ

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๐๕ เด็กหญิงตติยาภรณ์

เด็กชายเตวิทย์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๐๗ เด็กหญิงทิพย์สุดา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๐๘ เด็กชายนปก
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๐๙ เด็กหญิงนฤมล
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๐๖

นามสกุล
พันธ์เพ็ชร
เด่นดวง
แก่นคำ
ประสมสู่
แสวงแก้ว
อ้วนหินกอง
สายศรีแก้ว
ทองแสง
ขยันหา
กลมเกลียว
แสนเสนา
กองทอง
กำลังเลิศ
จันมา
เพียรทำ
ปอกบุญเรือง
วงศ์มาลี
บุญเอื้อ
ทำดี
ศรีวิลัย
พิจารณ์
ปาจิก
ร่วมสุข
ฤทธิเรือง
ภูมิลุน
จวนสาง
พรมประดิษฐ์
ตาซื่อ
ไวยารัตน์
สองเมือง
วรรณสุข
ไชยนา
สายพันธุ์
พั่วคุณมี
พุฒตาลดง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งมน
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโซงเหล่าโปวิทยา
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบ้านโซง
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๒ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๑๐

เด็กชายนวพล
เด็กหญิงปยะดา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงภณิชญา
เด็กหญิงมรกต
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงเมฆขลา
เด็กหญิงยูรายุ
เด็กหญิงรินลดา
เด็กหญิงววิลพัช
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงศันสนีย์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายณัฐกรณ์

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๑๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๑๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๑๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๑๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๒๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๒๖

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๒๗ เด็กชายทรงไตรวุฒิ
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๓๖

เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กหญิงปาลิสา
เด็กหญิงปนสุดา
เด็กหญิงปรัฐการ
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กชายพิพัฒน์

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๓๗ เด็กชายพีรภัทรพงศ์

เด็กชายพุฒิพงศ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๓๙ เด็กหญิงภคนันท์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๓๘

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๔๐ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์

เด็กหญิงมนัสพร
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๔๒ เด็กหญิงมีนา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๔๓ เด็กชายเมธา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๔๔ เด็กชายรัตนชัย
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๔๑

นามสกุล
ชินขุนทด
ทุมรินทร์
จันท่าแฝก
น่วมถนอม
คำโยก
คำแพง
กิ่งชา
พิมพ์ทอง
พรรณภักดี
มีมงคล
สายสอน
ไชยนา
คงยิ่ง
แซ่แต้
งอกศรี
ศิริวรรณ์
บุญมาโค
บุญถูก
เฉียบแหลม
ศรีสง่า
ทองแสง
เนตรประไพ
หลักบ้าน
แจ้งไสว
บูรณะอุดม
พิจารณ์
วรรณคำ
คำหินกอง
ดุเหว่า
จงจิตต์
จรูญชีพ
ประสมศรี
โพธิ์จันทร์
บุญตา
ทรัพยานนท์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๓ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๔๕

เด็กหญิงรัตมณี
เด็กชายฤทธิชัย
เด็กหญิงลักษมี
เด็กชายเลิศเดช
เด็กหญิงวรกมล
เด็กชายวรชิต
เด็กหญิงวรปรัชญ์

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๔๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๕๑

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๕๒ เด็กหญิงวรรณกานต์

เด็กหญิงวรัญญา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๕๔ เด็กหญิงวริษา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๕๕ เด็กชายวัชรพล
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๕๖ เด็กหญิงวันวิสา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๕๓

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๕๗ เด็กหญิงวิชญาภรณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๕๘

เด็กหญิงวิยดา

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๕๙ เด็กหญิงวีระลักษณ์

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๖๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๖๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๖๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๖๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๖๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๗๐

เด็กชายศรชัย
เด็กหญิงศศิทา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายศุภกานต์
เด็กหญิงศุภดา
เด็กชายสามารถ
เด็กหญิงสุจิรา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุชานุช
เด็กหญิงสุภาวดี

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๗๑ เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๗๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๗๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๗๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๗๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๗๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๗๙

เด็กหญิงสุริภา
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายอติวัณณ์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงอังศุนิตย์
เด็กชายกมลเทพ
เด็กชายกรวิชญ์

นามสกุล
คำโยก
มั่นจิต
ราวัต
บุญแน่น
ขันหล่อ
เชื้อจำพร
ทองทา
ละอองแก้ว
ลือชัยราม
วิโทจิตร
ไชยนา
ปะตังเวสัง
โพพา
พอกพูน
เกษมสัตย์
เดชารัมย์
สีหนารถ
อะทอยรัมย์
เพชรแก้ว
สุดตา
หอมสนิท
กลมเกลี้ยง
พิจารณ์
สุตะคาน
กลมเกลียว
แสวงแก้ว
สุทธินาที
สานนท์
ศรีบุญ
จันทร์เอียด
อำนวย
ปฐมบูรณ์
ตรางา
ศรีแสน
บุญเจริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๔ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๘๐

เด็กหญิงกฤตยา
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงกันติยา
เด็กหญิงกัลยาภัค
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กชายกิตติเดช
เด็กชายกิตติภณ
เด็กชายเกียรติศักดิ์

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๘๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๘๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๘๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๘๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๘๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๘๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๘๗

เด็กหญิงขวัญจิรา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๘๙ เด็กหญิงจิรชยา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๙๐ เด็กชายจิรภัทร
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๙๑ เด็กหญิงจิลาวัลย์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๘๘

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๙๒ เด็กหญิงจุฑาลักษณ์

เด็กชายฉัตรดนัย
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๙๔ เด็กชายชัยภัทร
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๙๓

ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๙๕ เด็กชายชาคริตวัฒน์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๙๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๙๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๙๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๕๙๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๐๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๐๑

เด็กหญิงชุติการณ์
เด็กชายเชาวดล
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิดา

ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๐๒ เด็กหญิงณัฐนพินลัคนา
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๐๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๐๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๐๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๐๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๐๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๐๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๐๙
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๑๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๑๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๑๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๑๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๑๔

เด็กหญิงณัฐมน
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณิชากร
เด็กชายต้นตระกูล
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กหญิงทิพรักษณ์
เด็กหญิงทิพวัลย์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนวัฒน์

นามสกุล
สุริวงค์
ปุริตา
คำมุงคุล
ศรีทาสังข์
ลุคำนึง
สมจิตร
ศรีคุณ
คิมหันตา
ทองแสง
พันเดช
จุรันชัย
นันทวัตร
สมวงศ์
ศรีสร้อย
เอี่ยมสะอาด
เกียรติก่อสิน
หงษ์คำ
ต้นคำ
โรมรัน
เศรษฐดาวิทย์
สว่างแสง
กอพันนา
พระโคตร
กาขาว
ไชยนา
สีหะภาค
วรรณสุข
พงค์พูล
แก้วลี
คำสุข
ชนะธร
เชื้อเจริญ
ประจำถิ่น
วัฒนเวช
ทุมพิลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๕ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๑๕

ชื่อ
เด็กชายธยงเดช

ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๑๖ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๑๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๑๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๑๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๒๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๒๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๒๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๒๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๒๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๒๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๒๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๒๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๒๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๒๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๓๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๓๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๓๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๓๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๓๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๓๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๓๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๓๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๓๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๓๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๔๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๔๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๔๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๔๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๔๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๔๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๔๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๔๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๔๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๔๙

เด็กหญิงธัญยพร
เด็กหญิงธีรกานต์
เด็กชายนันทนัช
เด็กชายบัญญพนต์
เด็กหญิงบุษกร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กชายปณวรรธ
เด็กหญิงปยาพร
เด็กหญิงไปรยา
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพชร
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงพรญาณี
เด็กหญิงพรไพลิน
เด็กหญิงพรรณวดี
เด็กชายพัทธดนย์
เด็กชายภัทรภพ
นางสาวเมวิณี
เด็กหญิงวรินยุพา
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายวีระยุทธ
เด็กหญิงศศิภา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กหญิงเสาวภาดา
เด็กชายอนุภัทร
เด็กชายอนุภัทร์
เด็กชายอภิวุฒิ
เด็กหญิงอรนิภา
เด็กหญิงออรันยา

นามสกุล
สีสุด
ศรีวิเศษ
บุญเทียม
สายโสภา
บุญคณิตา
บุญสาร
ภาษิต
วงสุรินทร์
ทองจันทนาม
มุ่งงาม
ตุดถีนนท์
จุ้ยนิ่ม
จันหอม
แก้วบุญเรือง
อาจสิงห์
หลอดคำ
พุทธาสมศรี
ไชยนา
มาลัย
แก้วสวัสดิ์
บุญหนุน
ทองวิจิตรชูตระกูล
โคตรวงค์
ภูมิลำเนา
พันธ์นา
มารุดรมย์
ไพรบึง
จันทร์สาม
ศรีบัวบาล
ประสมศรี
คงมั่น
ทัพชุมพล
ศรีสร้อย
สมเสียง
วงเวียน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๑๐/๑๐/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๖ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๕๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๕๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๕๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๕๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๕๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๕๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๕๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๕๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๕๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๕๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๖๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๖๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๖๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๖๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๖๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๖๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๖๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๖๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๖๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๖๙

ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๗๐
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๗๑
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๗๒
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๗๓
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๗๔
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๗๕
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๗๖
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๗๗
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๗๘
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๗๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายอัจฉริยะ สิทธิชัย
เด็กชายอาทิตย์วรา สมจิตร
เด็กหญิงอารียาภรณ์ คำแก้ว
เด็กชายอิสรภาพ ทองประทุม
เด็กหญิงไอยดา เชื้อวงศ์
เด็กหญิงกมลชนก โสภี
เด็กชายนฤภัทร์ กระทุ่ม
เด็กหญิงปาริฉัตร ลุนผง
เด็กหญิงพัทธนันท์ บุญเกิด
เด็กหญิงพัทธรินทร์ บุญอาจ
เด็กหญิงพิพรรษพร บุญอาจ
เด็กหญิงภัทรณิชา เห็มทอง
เด็กหญิงศิริกาญจน์ คำหาญ
เด็กหญิงสิริพรรณ ทองจันทร์
เด็กชายอรรถวัต ทองดำ
เด็กชายอัครศักดิ์ สมเชื้อ
เด็กชายก้องภพ ก้องแก้ว
เด็กชายคณิศร สีหนาถ
เด็กชายคุณวุฒิ สุนรกุม
เด็กชายณัฐนนท์ ซื่อตรง
เด็กชายธนัญชัย สีหมอก
เด็กชายธนากร พรมผิว
เด็กชายธวัชชัย ลุนผง
เด็กชายธีรเมธ มงคล
เด็กชายวีรวัฒน์ สีหอมกลิ่น
เด็กชายศุภกร บุญเจิม
เด็กชายสิรภพ ดวงมาลา
เด็กหญิงสิริรัตน์ มิ่งแม้น
เด็กชายสุกฤตยา อินทร์พิมพ์
เด็กชายอมรวิชช์ ทองจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม

๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) วัดบูรพาราม
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้
วัดฟาห่วนใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๗ / ๗๘
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ศ. ๘
เลขที่
ยส ๔๕๑๖๓/๒๖๘๐

ชื่อ
เด็กชายอาทิตย์

นามสกุล
สุทธโส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดฟาห่วนใต้

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๘ / ๗๘
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