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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๑๓,๒๒๖ คน ขาดสอบ ๔,๐๔๓ คน คงสอบ ๙,๑๘๓ คน สอบได้ ๘,๐๕๓ คน สอบตก ๑,๑๓๐ คน (๘๗.๖๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงอารียา ตะริดโน

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงภัคจิรา เพงแพงต้น

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงศุภคราณัญ เอือฤทธิกุล

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงปริญญา มิตรชอบ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงกัณฐมณี ราวรัมย์ ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงกันต์ฤทัย กกกนทา ๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงจิรธิดา ทองภูบาล ๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงชาลิสา นันทราช ๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงณัชชา บุญพันธ์ ๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงณัฐพร เขมาภิรัตน์

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงนัฐชา ออซีน ๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงนันท์นภัส จำรัสโภค

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงบัณยดา รวิสานนท์

๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงปริญญาพร แสงนาฝาย

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงปทมาพร บุญกุล ๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงพรกมล กานัง ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ธรรมกุล ๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงวิรีญา ชอบถาวร ๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ เจริญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงสุภัสสรา สุขปาน ๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงอรัญญา จันทร์เกษม ๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงคริสโตเฟอร์ เพชรมณี

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงขวัญแก้ว ลมสูงเนิน ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงจิรภิญญา จันทร์ขามปอม ๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑ / ๒๓๑

้
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ชย ๔๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงช่อแก้ว เจริญชัย

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทองวิไล ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงณัฐพร ศิริพรหมมา ๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงณัฐริกา ติหะปญโย ๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงดรีม วันสา ๐/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงนันท์นภัส สร้อยสูงเนิน ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงปณยนุช จ่ายจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงพิมพ์ลดา ศิริโรจน์ภัส ๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงพิยะดา งอกนาเสียว ๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงแพรวา ทิพย์พันธุ์ ๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงภัทรนันท์ ฐานหมัน

่

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงลภัสรดา หิรัญคำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงวาโย เจนประเสริฐ

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงศศิกานต์ อยู่ยง

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงศิริยากร ชาติชัยภูมิ ๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงศิลปศุภา กำลังศิลป ๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงสมฤทัย คามตะศิลา

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงสุกันยา งามเมืองปกษ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงสุจิตรา แพรกทอง ๐/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงสุชาฎา กาชัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงอริศรา นนทคำจันทร์ ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงอริสรา นนตรีรัตน์ ๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงอาทิตยา ลีวงค์ศักดิ

์

๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงไอริณ นามรัมย์ ๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงกษมา ประเสริฐจรรยา ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงขวัญกมล ยงศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงขวัญกนก คำรัง

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงคชาภรณ์ กล้าแท้ ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงฉัตรฑริกา เหวชัยภูมิ ๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชาปด

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงณัฏฐา คำจัตุรัส

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงณัฐฐิกานต์ สุขสิงห์ ๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงนริศรา ชัยลินฟา

้

๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงนัทธมน หอมตา

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงพรทิพา ใจสัศึก

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒ / ๒๓๑

้
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ชย ๔๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงพัชรากร ทองมี ๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงภาวรินทร์ ปรปกพ่าย

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงมณิสรา ธรรมมา ๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงเยียมศิริ

่

โพธิชัยภูมิ

์

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงวรัญญา ฉันทะนิ ๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภูมิชัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๖๖ เด็กหญิงศุกร์จิรารัตน์ สากุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงสุจิตรา มือขุนทด ๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงสุธิรพ กรมขุนทด

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงสุวัชรี คัมภีระ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงอชิรญาณ์ เคนจัตุรัส

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงอินทุอร อาจไพวัลย์ ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เตชากูล ๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงจิรนันท์ สองศรี ๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงนิชานันท์ โพธินาฝาย

์

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๗๕ เด็กหญิงเบญญานิตย์ โชติกรธนาเศรษฐ์
๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงปณิตา จันหินตัง

้

๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๗๗ เด็กหญิงประกายเพชร
ยศสูงเนิน ๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงปรียาพร ประสานเชือ

้

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงปยวรรณ ศรีสถาพร

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงพรธีรา มาโคตร

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงพลอยสวย ยอดเสรณี ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงพัณณิตา เพ็ชรภักดี ๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พงศ์ไพบูลย์

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงแพรวพราว พุ่มน้อย ๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงภักตร์ศิธร หาญรุก

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงมุทิตา หมันแคน

่

๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงสวรรณยา ชัยชนะ

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงสุนิสา บำรุงแนว ๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงสุพิชญา ธนพุฒิพงศ์

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงอักษราภัค ศรีจำนงค์ ๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายชนะกราน กุลนาฝาย

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายสุทธิพงษ์ พงษ์จะโปะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายนฤเทพ จำเริญพันธ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายภูบดินทร์ จอมสมสา ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายวสันต์ ทานาแซง

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายวัชรพงษ์ อินทรีย์

๒๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายอลงกรณ์ หาญเวช ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงจารีญา เมียนชัยภูมิ

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงชลธิชา บุญช่วย

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงนุจรี ไปลเวทย์ ๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงเพชรไพลิน ปริทำมัง ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงศศิประภา โหสด ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงอนัญญา โชคกำเนิด ๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงอัญลญาณี คุ้มหมู่ ๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงดรุณี โรจนาจิระกุล ๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายกฤตพรต พิไลกุล ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายคณิศร ชาญศึก

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายชลสิทธิ

์

ชาวประทุม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายชัยมงมล จุธาขันธ์ ๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

รักษ์มณี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กชายดนุนัย ภูมิรัฐนี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กชายเทวฤทธิ

์

วงษาหาราช ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายธนัท ประทุมเงิน ๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๑๔
เด็กชายธีรพงษ์ เหลือมพล

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กชายธีรพัชร ศรีน้อย ๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กชายพุทธกะ ศรีจันทา ๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายภูวนาถ ลาสัมพันธ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายมานะชัย วงษ์สาธิต

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ศรีจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายวศิน ภูมิชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายสงคราม ศรีสุข

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๒๒
เด็กชายสรศักดิ

์

ศรีวาลา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กชายสิทธิพร พลมณ๊

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แก้วมะเริง ๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงจีระภา เด่นวงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ฟมชัยภูมิ

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงทิพย์วิมล ตอมพุทรา

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงประภาพร คูนา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงวัชรี นุ่นศพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงสุจิตรา ภาคำสิงห์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงอริสา ด่านเดิม

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายเขตต์อรัญ แผนผล ๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กิงไทกลาง

่

๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กชายธงชัย สีแหล้ ๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายพงศกร คำหลาน ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายพิชัยภูษิต พิรมเลิศ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กชายวัชรพล วรโยธา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายศุทธวีร์ ศรีตู่น ๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายอรรถพล จุฬารมย์ ๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สืบสวน

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีสัตยา ๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงดวงฤทัย หนันจันทา ๐/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงทิพย์มณี สางห้วยไพร

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงนำฝน ชาวประทุม ๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงพัชราภา กำเนิดบุญ ๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงวรรณภา บุญเจริญ ๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงวริศรา พินธุนิบาต

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงวันวิสา แสงวานิตย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ชาติชัยภูมิ ๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงสุนิสา นพวรรณ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายกิตติเนตร ขวัญเมือง ๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายธันวา วิเสริฐ

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายพละพล จำนงบุญ ๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายพัฒนพงษ์ พันธ์ชัย ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายวรเดช วงค์สำราญ ๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายวิธิชล สายกระจ่าง

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๕๗
เด็กชายสัญญา งากุลชร

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงกัลยา ตรงเมธี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงเจิดจรัส คำมณี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงสุทธิดา ตะรุวรรณ์ ๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายชาญชัย วงษ์แพทย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ออสวัสดิ

์

๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายธีรพงศ์ เพาพาน

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายปยวุฒิ อินชนะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕ / ๒๓๑
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ชย ๔๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายพนมพร สีมา

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายภานุวัฒน์ เดชครอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายวรเชษฐ์ ลายเครือวัลย์ ๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายวศิล วงษ์ชู ๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายวุฒิเดช หนันจันทา ๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายสมประสงค์ เพ็งมี

๑๗/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายสันติ คุณอุตส่าห์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กชายสิทธิชัย จำชาติ ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายอนุรักษ์ แสงบรรจง ๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายอมรรัตน์ คลองไข่นำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงกนกพร จำนงบุญ ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงชลธิชา ประกอบแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ประยงค์ ๐/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงบุษญารัตน์ ขลุ่ยแก้ว ๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงปาณิสรา เชืออินทร์

้

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงมาริษา ลุนชัยภา

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงรวินท์นิภา หมันถิน

่ ่

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงวิยะดา คำสุวรรณ์

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงแววตา ผุยเต้า ๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงศิรินภา น้อยจันวงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงสุภิญญา สังข์แก้ว ๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงอรวรรณ ทองธานี

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงอลิสา ปาสัก ๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงอังคณา ปริญจิตร

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายกานต์ดนัย ตาปราบ

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายณัทพล อยู่เย็น

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายแทนไท จุลรักษา

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายประทาน จันทร์จักร์ ๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายปราณต์ ชัยภักดี ๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายสุรพงษ์ จำเริญสุข

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายอภิรัตน์ นาคะปกษิณ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงเกตุวดี ตาชัยภูมิ ๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ผลงาม

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงประภาพร โคกสีนอก ๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงพรธิดา พรมสุคนธ์ ๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖ / ๒๓๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงแพรวธิวาห์ ช่างสี ๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงวิลาวรรณ บุญโยธา ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงสุปรียา สวัสดี

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงอาจารียา อินนอก

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายกฤตกานต์ ลาภกำเนิด

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายกันษดา ประเกาทัน

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายคณาธร สุดทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายชยานันต์ เวียงสีมา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายชัยชนะ ชวนะนรเศรษฐ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายเดชเดชา สดาวงษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายต่อตระกูล คุ้มคง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายธนกฤต จินดาดวง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายบูริพัฒน์ หวะสุวรรณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายพันธวัช วรรณมาตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายภาณุพัฒน์ จงสา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กชายภูตะวัน เหินชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายราเมศวร์ ดาศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายอัศวเหม วรรณการ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายเอเปค พลสันเทียะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ พันธุ์สง่า

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงจิดาพา สุทธิสาย

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงจุฑามณี วิเศษศักดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กอบทองสุข

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงโชติกา พุดมะลัง

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ นพวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงณัฐชญา อภัยนอก

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงตะวันสาย แสงชมภู

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงนุสรา จันทาพิมพ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงมนทิกานต์ วงษ์หนองหอย

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงวีรวรรณ เนาว์ใน

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงสุภาพร แคล้วไพรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ นารีรักษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีอ่อนจันทร์
๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายชัยชนะ คนซือ

่

๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายชัยภัทร สืบวงศ์ ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายทักษิณ พิมโกทา ๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายธนภัทร ฟกนิม

่

๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายนครชัย วรรณชัย ๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายนพเก้า เชิดขุนทด ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายมินธาดา เกิดโพชา

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายเมธา วงษ์ลา

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายรติศักดิ

์

ชิดประทุม
๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายวีรภัทร บุญเจริญ ๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายอาทิตย์เดช กุลจิตร

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงกรีญาพร กางนอก

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงกิตติมา เสมา ๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไมขุนทด

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงจุฬาพร ศรีวงษา ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงชลลดา คำยอด ๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีตานันท์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงญารินดา ไฝชัยภูมิ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงณิชา ดังโพนทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงธัญญาพรณ์ ไชยสงค์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงพรชนก ม่วงนาพูล

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงพรพิมล มณีแสง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงพิจิตรา ญาตินิยม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงรัชนก สงกอก

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงศิริฉัตร แรกเรียง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงสุวรรณา ฐานเจริญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงอังคณา ศรีละออง

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงวิชญาภรณ์ ศักรบุตร ๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงนราพร กำเนิดพรม ๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายณัฐดนัย ฤาคำหาญ

๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายภูชิต มูลลาด

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายรัฐพงศ์ หอกระโทก

๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายศุภชัย พิเศษฤทธิ

์

๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เชิดเขว้า

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายธนโชติ ปุมสันเทียะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายนันทวัฒน์ นามวงษา

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงเกศรินทร์ ถนอมพันธุ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘ / ๒๓๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงนิตยรักษ์ เนตรพุทรา ๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงพรประภา ประสิทธิ

์

๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงรุ่งอรุณ วงค์อภัย

๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงวรรณิษา พลมณี

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงสุดารัช สังข์ดนตรี ๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงอรพินท์ วงศ์สุภา ๐/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายจิรายุทธ สัตบุตร

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กชายทวีเพชร สิรโสภณจรี ๐/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงกุลจิรา ใจสะบาย

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๗๙ เด็กหญิงดวงจันทร์เพ็ญ
ภูสุวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงนิตยา พิมลนอก

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงพนิดา หวะสุวรรณ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงพรทิพย์ บัวคำ ๐/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงฟาประทาน ดีโนนอด

๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงสุวนันท์ จำบัวขาว

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๘๕
เด็กชายกรรชัย สนิทเมือง

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายชาตรี สุริยะ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายธญาวัฒน์ หิรัญ ๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายสุรเชษฐ ชูเดช ๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงเนตรดาว ชัยนิคม ๐/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๙๐
นายธิติวุฒิ ไต้สันเทียะ ๐/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายพงษ์เพชร คบหมู่

๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๙๒
นางสาวศศินา กุลาอิม

่

๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๙๓
นายกฤษดา บุญแกม

๐/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กชายเจษฎา ดวงดุ ๐/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๙๕
นายธนวัฒน์ ภูมิเขตต์ ๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๙๖
นายณัฐวุฒิ เกตุช้าง ๐/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๙๗
นางสาวนภาพร ประยงค์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๙๘
นางสาวโสรญา โชติประทุม

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๒๙๙
นางสาวภัทรภรน์ ตุมรสุนทร ๐/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๐๐
นางสาวภัทราภรณ์ บัวจัตุรัส

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงศิรินทร ใจเทียง

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๐๒
นางสาวสุกันยา หาญแรง ๐/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๐๓
นางสาวสุจิตรา ผ่านเมือง

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๐๔
นางสาวเสาวณีย์ แดงกุดต้ม ๐/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙ / ๒๓๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๓๐๕
นางสาวเอษฎาภรณ์ พระสูงเนิน

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงจีราภรณ์ มณีวรรณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงวัชรีภรณ์ ม่วงสีเสียด

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงศศิวิมล วงษ์ลี

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๐๙
นางสาวสุพัตตรา นพวรรณ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายปริวัฒน์ สุขศิริ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงลัคณา ดงทอง ๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๑๒
นางสาวอิสริยา เจริญสุข

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๑๓
นางสาวจันจิรา กองโพธิ

์

๐/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๑๔
นางสาวณัฐสุดา โชคเจริญ

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๑๕
นางสาวสุจิตตรา แพงชัยภูมิ

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๑๖
นางสาวปยาภรณ์ ทองนอก

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๑๗
นางสาวอารีรัตน์ คณาเขว้า

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๑๘
นางสาววิภาดา กาชัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๑๙
นางสาวอภิสรา นารีจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๒๐
นางสาวสารินี อาสายุทธ

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๒๑
นางสาวเบญจมาศ พงษ์สระพัง

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๒๒
นางสาวกัลญาณี สุขล้วน

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๒๓
นางสาวสาริตา ทองธรรมชาติ

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๒๔
นางสาวสุนิตสา สากุล

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๒๕
นางสาวกรรณิกา นิยมโภค

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๒๖
นางสาววาสนา สมานเกียรติ

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๒๗
นางสาวอารียา ธงภักดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๒๘
นางสาวไอลดา กงชัยภูมิ

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๒๙
นางสาววรรณภา นิลทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๓๐
นางสาวจารุวรรณ กุลแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๓๑
นางสาวเกษราภรณ์ บุญเรือง

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๓๒
นางสาวศิริพร ทวีรัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๓๓
นางสาวศศิธร วิชาชัย

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๓๔
นางสาวจินตนา กาลสกุล

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๓๕
นางสาวอนุสรา เกษนอก

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๓๖
นางสาวจิราวรรณ ศรีสงคราม

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๓๗
นางสาวสุวนันท์ วรรณพงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๓๘
นางสาวณิชกานต์ สิมาชัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๓๙
นางสาวเอมอร ขวัญมา

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐ / ๒๓๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๓๔๐
นางสาวสุกัญญา นาดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๔๑
นางสาวลาวัณย์ ทุพลชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๔๒
นางสาวบุษราคัม จ่าชัยภูมิ

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๔๓
นางสาวปริศนา หาญพิชัย

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๔๔
นางสาวจุฑามาศ สีอวน

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๔๕
นางสาวกาญจนา ยอดแสง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๔๖
นางสาวสายสุนีย์ บุญนา

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๔๗
นางสาวนภารัตน์ บำรุงนา

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๔๘
นายคฑายุทธ กำเนิดศรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๔๙
นางสาวศิริยาภรณ์ คงสุขโข

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๕๐
นางสาวสุวพัชร สอนปากพิง

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๕๑
นางสาวสุดารัตน์ พลนอก

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๕๒
นางสาวศิรินันท์ คงบำรุง

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๕๓
นางสาวนรารัตน์ พวงมี

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๕๔
นางสาวสุมิตรา วงศ์จันทร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๕๕
นางสาวปลายฟา พันธ์หินลาด

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๕๖
นางสาวกัญญาพัชร เริงชัยภูมิ

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๕๗
นางสาวสุพรรษา นามหนองอ้อ

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๕๘
นางสาวนภาพร นิมนวล

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๕๙
นางสาวพัชราวลัย กาแว

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๖๐
นางสาวธนพร ปอมศิลา

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๖๑
นางสาวชุนากาญน์ บุตโรบล

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๖๒
นางสาวอาลีญา ศิริเพ็ญโสภา

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๖๓
นางสาวปาริชาติ พุ่มมณี

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๖๔
นายชาญณรงค์ หลงสุวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๖๕
นายพันธ์กร ทวีชีพ

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๖๖
นางสาวมยุรา บุตรประเสริฐ

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๖๗
นางสาวฉัตรมณี นันเอียม

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๖๘
นางสาวจิตตรา สารเสนา

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๖๙
นางสาวชุดาภรณ์ สุขุม

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๗๐
นางสาวจิราพร กาศสันเทียะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๗๑
นางสาวอาริยา หม่องจันทึก

๑๙/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๗๒
นางสาวสิริประภา กาดนอก

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๗๓
นางสาวนภัสสร ชาญบุพ

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๗๔
นางสาวทิพวรรณ สุขสมนาค

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑ / ๒๓๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๓๗๕
นางสาวอมรรัตน์ ศรีวะสุทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๗๖
นางสาวปวีณอร กุลจำเริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๗๗
นางสาวณัฐธยาน์ ทับชุมพล

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๗๘
นางสาววิภาพรรณ เกตุใหม่

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๗๙
นางสาวพัชรา น้อยการนา

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๘๐
นางสาวสุนันทินี ศรีดาพร

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๘๑
นางสาวสุพรรณิกา บุตรโคตร

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๘๒
นางสาวบุศณี ทุมพันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๘๓
นางสาวบัณฑิตา ไต้สันเทียะ

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วัดทรงศิลา  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๘๔
นายชาตรี จำปาแก้ว ๐/๓/๒๕๐๖ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๘๕
นางสาวจิตภา ขาวานธะโม ๐/๒/๒๕๐๓ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๘๖
นางมาลัย บัญสุวรรณ ๐/๑๐/๒๕๐๓ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๘๗
นางทวาย เสาเจริญ ๐/๑๒/๒๕๐๓ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๘๘
นางสาวพัชร์ชาพร เรืองดิษสกุล ๐/๑/๒๕๑๒ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๘๙
นางสาววาริยา แสนชูปา

๐/๑๑/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๙๐
นางหยาดฟา ภิญโญดม ๐/๔/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๙๑
นางสุวรรณ โพระหงค์ ๐/๙/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๙๒
นายจักรพรรณ์ เสือนไธสง

่

๐/๔/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๙๓
นายสุรัตน์ บัวงาม ๐/๗/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๙๔
นายธีรพล ชินแสง ๐/๒/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๙๕
นายวิชัด ศรีวิชา ๐/๖/๒๔๙๘ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๙๖
นายพิษณุ พ่วงแพ

๐/๑๒/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๙๗
นายเอกชัย เก่งสูงเนิน ๐/๖/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๙๘
นายปติ ด่านกระโทก ๐/๖/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๓๙๙
นางจันทร์ศรี เพ็งจาง ๐/๖/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๐๐
นางตุ้ม คำอินทร์

๐/๑๒/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๐๑
นางยุพา คำอินทร์ ๐/๘/๒๕๑๔ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๐๒
นางแสงเดือน แสนสุข ๐/๕/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๐๓
นางภัทรนันท์ อิมกลาง

่

๐/๘/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๐๔
นางวันวิสา มุ่งกระทุ่งกลาง ๐/๗/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๐๕
นางจิราภรณ์ ฉำปุก ๐/๙/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๐๖
นางพัชราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๐/๓/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๐๗
นางอุไรวรรณ หมันธรรม

่

๐/๕/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๐๘
นางอณัญญา มีทอง ๐/๑๒/๒๕๐๔ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๐๙
นางทักษอร สิทธิกัน

๐/๑๒/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๔๑๐
นางนิตยา พวงพิมาย ๐/๘/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๑๑
นางรุ่งอรุณ หมายสุข ๐/๒/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๑๒
นางเกวลี ช่วยขุนทด ๐/๙/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๑๓
นางพรหม สุขสนิท ๐/๕/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๑๔
นางศิริขวัญ สุทธโส ๐/๔/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๑๕
นางศิริลักษณ์ สีชำนิ ๐/๘/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๑๖
นางชุติมา ร้อยกัลยา

๐/๑๑/๒๕๑๑
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๑๗
นางดวงดาว คำวงษ์ ๐/๔/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๑๘
นางจิราภรณ์ พรหมศร ๐/๖/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๑๙
นางศิริญยา สมิงทอง ๐/๙/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๒๐
นางยุรนันท์ โขดสันเทียะ ๐/๑/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๒๑
นางผกามาศ อุไรพันธ์ ๐/๕/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๒๒
นางสีนวน พงษ์สะพัง ๐/๔/๒๕๑๓ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๒๓
นางวันวิสา วิชัยโย

๐/๑๒/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๒๔
นางวิไล พิมพ์สระเท้า ๐/๑๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๒๕
นางปรียานุช นารีรักษ์ ๐/๑๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๒๖
นางวัฒนา ปุระทานัง ๐/๑/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๒๗
นางวิภาดา วงค์โพนทอง ๐/๘/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๒๘
นางสุภี กล้าแท้ ๐/๖/๒๕๑๓ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๒๙
นางจริยา ชาวโท่น ๐/๓/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๓๐
นางสุปราณี ม่วงประชา

๐/๑๒/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๓๑
นางนนฐิตา ทรัพย์ด่านจาก

๐/๑๒/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๓๒
นางอลิษา บัวทองคำ ๐/๖/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๓๓
นางบำรุง ฤกษ์ยรรยง ๐/๖/๒๕๑๔ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๓๔
นางนฤมล มณีวรรณ์ ๐/๑/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๓๕
นางกิงแก้ว

่

แสนโสภา ๐/๖/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๓๖
นางศิริลักษณ์ ปกชัยภูมิ

๐/๑๑/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๓๗
นางสุธิดา การถาง ๐/๕/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๓๘
นางไอลดา ปดสุวรรณ์ ๐/๑/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๓๙
นางเกษรา ศรีพล ๐/๑๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๔๐
นางฐิติมา อำช่วย ๐/๔/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๔๑
นางอุไร ปนสุวรรณ

๐/๑๒/๒๕๑๑
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๔๒
นายบัณฑิต เพ็งสีดา ๐/๙/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๔๓
นายสมาน สุขจำนงค์

๐๙/๐๗/๒๕๐๓
โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๔๔
นางณัฐณิชา ผ่องพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓ / ๒๓๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายสุทธิภัทร จรวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายเจษดา โชคดุลย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงสุภารัตน์ ชัยศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงแพรนภา ทาไธสง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงเพชรมีนา บุปผามะตะนัง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงทอฝน ยวงรัมย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน ดีโนนอด

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงอัยรดา โคตรนาวัง

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๕๓ เด็กชายอัลเบิร์ตจูเนียร์
วิล

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายชัยยุทธ โชติประทุม

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงมนรดา คำนาแซง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๕๖
นางจตุพร ถินชีลอง

่

๐๔/๐๓/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านโปงเกต ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๕๗
นายรังสฤษฏ์ อาวะบุตร

๐๙/๐๘/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านโปงเกต ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๕๘
นางราณี ราณี

๑๐/๐๕/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านโปงเกต ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๕๙
นางลำใย หาญเสนา

๐๑/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโปงเกต ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายปยะ เชือเมืองพาน

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกต ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กชายนิชา สำราญสุข

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกต ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายรัตภูมิ บุญพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกต ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายอภิชาต ปรีเปรม

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกต ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กชายธีรภัทร เนตรภักดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกต ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงสุกัญญา อิมกลาง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกต ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงนวนันท์ ยอดอัคคะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกต ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายนำโชค แสงอีเม้ง

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกต ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๖๘
นายระเวียง ปราบคเชน

๒๘/๐๕/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงสาวิตรี ดีโนนอด

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงธัยญารัตน์ กำเนิดพรม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงสุทาทิพย์ ศรีสุภาพ

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงนิรมล นาสาทร ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๗๓
นางสาวสุดารัตน์ ฐานเจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๗๔
นางนวรัตน์ พลมณี

๐๒/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๗๕
นายกมล ภัทราภิรักษ์

๐๘/๐๘/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านหนองสระ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๗๖
นางธนัญชนก กล้าไพรี

๒๔/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองสระ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายศรศิริ กำลังเหลือ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายวิทวัส ชินรัตน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ วังคีรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ ปทุมชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงลลิตา คนตรง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงจุฑามาศ รัตนวงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงยุวรรณดา สอนผิว

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงรัชนีกร เลยกลาง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีโพธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๘๕
นายธีระชัย ไตรเสนีย์ ๔/๐๒/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๘๖
นางนิตยา นารีรักษ์

๒๘/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๘๗
นายปยะภัทร ไตรเสนีย์

๑๔/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๘๘
นางสาวลักษวดี อำชัยภูมิ

๑๓/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กชายภัทรชัย ศรีชมชืน

่

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายธัฐพล จำปาบุรี

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ไกรโหล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงพรทิพย์ เว้บ้านแพ้ว

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงกชกร ศรีพุทธา ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงกาญจนา ไตรโยธี

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงปรมิตา จำนงบุญ

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงอาภารัศมี สิงห์จันทร์

๓๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงนพมาศ ปานหอม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายมงคล งอชัยภูมิ

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงชาลิดา จุ้ยแจ้ง

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายฐิติโชติ เมืองจันทร์ ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายเกริกพล ช่องศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายปญญา ช่วยนา

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายพนัส ช่องศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายมัยลาภ บุญกรึง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายดุลยธิษณ์ วรราช

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายวัชระ บัณทิโต

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายวิทวัส กุลเมืองน้อย

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายวุฒินันท์ หาญบุ่งคล้า

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายสนทยา รักษ์มณี

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายพัฒนโชติ กล้าขวาน้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายวุฒิพงษ์ เริงรัง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายจามร รักษ์มณี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงกาญจนาพร จำเริญทิพย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงชนัญชิดา วิชาธรรม

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕ / ๒๓๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงทยิดา นิยมชาติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงนภัสรา อุทธสม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงนภัสสร จันทร์ขยัน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงปพิชญา ก๋ากำไร

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงปวีณ์ลดา ฤทธิชัยภูมิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงประภัสสร นิยมพงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงปรวรรณ รักษ์มณี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงภาวินี ชิวรัมย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงศิริภาพร แดงสุวรรณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงอารยา บุญปราการ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ หริงกระโทก

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงหทัยทิพย์ จงจอหอ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงโชติกา แก้วมะณี

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงสุพรรษา คูนา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงวิชาดา กุลเมืองน้อย

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายอานนท์ เสาร์หมัน

่

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายนิติ แก้วชัยภูมิ

๑๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายภูริภัทร นิยมพงษ์

๑๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายจรูญวิชญ์ ชัยนา

๒๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายกฤษดา แยบยล

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายตะวันฉาย ช่องศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายคมกฤษ สุดโต

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายสหภาพ ปรุกระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กชายเก่งคมชาญ ประสานเนตร

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงชันษา อ่อนหล้า

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายยุทธพิชัย ฉำไป

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายภัควัตร ลมไธสง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงอนุสรา ชะนะพล

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงศิรินาถ มณีทิพย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กชายธนวัฒน์ รักษ์มณี

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงอริยา ศรีแก้วกุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงจีรพร มากนอก

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

ขำสัจจา
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กชายอวิรุทธิ

์

นพวัน
๑๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายเกรียงไกร บุญภูมิ

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายจิราวัฒน์ แขดสันเทียะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ มาตรสันเทียะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายอานนท์ พงษ์สุวรรณ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายอานัส สวัสดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ แพงศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายปกรณ์ มณีรักษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายภาคภูมิ งิวชัยภูมิ

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงนิลาวัลย์ ชอบสร้าง

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงรุ่งอรุณ พงษ์ประเสริฐ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงสมิตานัน หินนอก

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายกฤษฎา บุญดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายภาณุเดช เชิดพุทธา

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายรัฐภูมิ กลินอภัย

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายสารินทร์ แหลมจีกลำ

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงห์ลี

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงจิรามณี รักษ์มณี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ต่อวิญญา

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงมีนา พงษ์สุวรรณ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงทัศนีย์ ฉุนกระโทก

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงวิมลวรรณ จบสูงเนิน

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายองค์กร เจนชัย

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายทศพร ภูศรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงขนิษฐา ขาวทัว

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงปาริชาติ สิงหธาราม

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงปรียาภรณ์ พินสายออ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๗๕ เด็กหญิงปานไพรรินทร์
พัดทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงนิสา มณีรักษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงนพวรรณ สิงห์สวัสดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายวิโรจน์ อู่ทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายชัยธวัช โพยนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงรุจิรา บุญนอก

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงลลิลดา ประทาสี

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงอรปรียา เนาว์นนท์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กชายกฤษดา วงค์นันท์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายวรเมธ พึมขุนทด

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กชายเดชา เพ็ญพงษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๘๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

นิยมบล

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงรัตติกาล นพวรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงสุชาดา พงษ์ไพบูลย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายสิปปะกร นพวรรณ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงอัมพร นิยมวงศ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงวนิดา แซ่ฉัว

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายไชยวัฒน์ สมหวาน

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายศุภชัย เนาว์นนท์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงฐานิตา จ่างูเหลือม

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ กระแสโสม

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงอรสา ศรีเสริม

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ โฆษิต

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงเขมิกา วิสุทธิพงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ สุมาลี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายธีเดช สุขทัวญาติ

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายถิรพล แจ้งพงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรสะอาด
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม

วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงอนุสรา สมานชัย

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงปาริชาติ สุดทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายอติเทพ ทะวะลี

๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายณัฐพล ปาสารีบุตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงสุภัชชา ทองดี

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายปฏิภาณ โสดก

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ พรมราช

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บินขุนทด
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม

วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงจิตติมา แสงราช

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงจิรวาวรรณ หมืนชัย

่

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายนันทการณ์ ชัยฉลาด

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหัน วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงสุพัฒรา พรมมุนินทร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหัน วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายเอกราช กุดนอก

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหัน วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงสุรีพร บุญปราการ

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหัน วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงชฎรพร นพวรรณ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหัน วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายอรรถพร พงษ์สุวรรณ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหัน วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

เสมอใจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหัน วัดชัยพิบูลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายศาสตรา เสนาจอหอ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหัน วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงชาลิสา ทานาแซง

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายกฤต มีมนต์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายจิรายุ ชนะกิจ ๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายสันติชาติ ภคุระ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงธิดาบุตร เชิดชัยภูมิ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงอาทิตยา ผูกเหมาะ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงนิภาพร หวะสุวรรณ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายภานุ ไชยวัน

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงพรสินี ทองโนนอด

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายระพีภัทร สำราญทิพย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายกวินธาร์ ดำรงแดน

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายธวัชชัย หาญชนะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายภูรินทร์ ดิเรกคุณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายลีโอ เอกตาแสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายจักรพงษ์ เนตรโกศล

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายอนุวัฒน์ ธงภัคดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายอิทธิพล พลชัยโย

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงชลธิชา จงนอก

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงสุธาสินี วันสัมพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงอริสรา พลมณี

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กชายศราวุฒิ สืบสุนทร

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๔๒ นางสาวรัตนชฎาภรณ์
วงค์ทิพย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๔๓
นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๔๔
นายภูมิมินทร์ บัวขวัญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๔๕
นายประสิทธิ

์

คิดนอก
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๔๖
นายฐิติรุจน์ พุ่มจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๔๗
นางสาวรุ่งนภา นิยมมา

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

โฉสูงเนิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายธีรวัฒน์ ทองจอก

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายเทพนรินทร์ แซ่ตัง

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๕๑
นางสาวกนกทิพย์ ศรีวิเศษ

๐๒/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๕๒
นางสาวจันทร์จิรา ประดับคำ

๑๖/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๕๓
นายนพชัย ปานภูมิ

๒๙/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๕๔
นางสาวบุษราคัม สืบสุโท

๐๙/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙ / ๒๓๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๖๕๕
นายปริญญา เกิดศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๕๖
นางสาวปาริชาติ พรมแพน

๐๔/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๕๗
นางสาวศิริยาภรณ์ ใจดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๕๘
นางสาวโศจิรัตน์ อาจแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๕๙
นายสุขสันต์ แก้วแก่นจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๖๐
นางสาวอัญมณี บุษย์ศรี

๒๙/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๖๑
นายกิตตินันท์ นามสูงเนิน

๐๖/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๖๒
นายประกร สวาสดี

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๖๓
นางสาวปยะธิดา ชัยพรมมา

๐๒/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๖๔
นางสาวพวงเพชร ก่อบุญ

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๖๕
นางสาวเพชรรัตน์ โชคสุจริต

๐๗/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๖๖
นางสาวรักษณาลี จิตรโคตร

๑๙/๑๐/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๖๗
นางสาววิภารัตน์ ปญญาแจ้ง

๐๖/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๖๘
นางสาวศรีไพร สาพิราช

๓๐/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๖๙
นางสาวสุทธินี รจิตานนท์

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๗๐
นางสาวธัญญารัตน์ จันคง

๒๗/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๗๑
นางสาวบุญยดา เวียงยูร

๐๗/๑๒/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๗๒
นางสาวสุดาพร อินธิฤทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๗๓
นายพิชาญ รุ่งโรจน์

๐๓/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๗๔
นางสาวรวิสรา พลศักดิซ้าย

์

๑๗/๑๐/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๗๕
นายเจตนิพัทธ์ ช่วยอุปการ

๐๑/๐๗/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๗๖
นายชินกร ขุนม่วง

๒๗/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๗๗
นายรังสันต์ สาขาม

๑๗/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๗๘
นางสาวกุสุมา บุญทา

๒๘/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๗๙
นางสาวเจนจิรา ชานนตรี

๐๓/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๘๐
นางสาวณัฐนารี เขียวอาสา

๐๘/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๘๑
นายถิรวัฒน์ ดาษสันเทียะ

๐๓/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๘๒
นายภานุวัฒน์ คำแท่ง

๒๔/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๘๓
นางสาวอรพรรณ จันทร์ยอย

๐๖/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๘๔
นางสาวอินธิรา กิงก้าน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๘๕
นางสาวกมลชญา ม่วงรอด

๐๙/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๘๖
นางสาวกวินนา พีชัยภูมิ

๐๔/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๘๗
นายโกศล อัตศรี

๑๐/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๘๘
นายจิรพงศ์ เม้ามีศรี

๐๒/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๘๙
นางสาวช่อผกา ครองสถาน

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๖๙๐
นายณัฐพล เจตกาลบุญชู

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๙๑
นางสาวธมลวรรณ น้อยผล

๑๐/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๙๒
นางสาวบุญญิสา เจริญใจ

๒๑/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๙๓
นายวัฒนชัย สุนาอาจ

๒๖/๐๗/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๙๔
นางสาวศิริรัตน์ ประทีปเมือง

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๙๕
นางสาวสุกัญญา ฤากำลัง

๑๐/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๙๖
นางสาวเสาวลักษณ์ ประจงเศษ

๑๕/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๙๗
นายปรัชญา แซ่ฟุง

๓๐/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๙๘
นายรณชัย พลทามูล

๒๕/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๖๙๙
นายเกียรติศักดิ

์

ผิวเดช
๐๑/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๐๐
นายกาญจนภิเษก รวยดี

๒๗/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๐๑
นางสาวกุลนิษฐ์ กีระติชัยนันท์

๑๐/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๐๒
นายจักรพรรดิ ลครพล

๐๑/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๐๓
นายเจษฎา พรประสิทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๐๔
นายปวินทร์ เข็นภูเขียว

๐๙/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๐๕
นายพงศกร กุดราศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๐๖
นางสาวรจนา มะธิตะโน

๓๑/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๐๗
นายเรืองฤทธิ

์

ทองใสย์
๐๔/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๐๘
นายอรุณศักดิ

์

ไชยจักร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๐๙
นายอาคเนย์ อิมคำ

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๑๐
นางสาวกนกวรรณ หมู่หัวนา

๐๓/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๑๑
นางสาวกัลยาณี อ่อนละออ

๒๐/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๑๒
นางสาวจิรัชญา อร่ามชัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๑๓
นางสาวจุฑามาศ ดำขำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๑๔
นางสาวจุฑามาศ จันคำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๑๕
นางสาวใจวิจิตร ทวีเปล่ง

๑๑/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๑๖
นางสาวชวาลา ปลืมจิตร

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๑๗
นางสาวณัฐฐาพร แฝงสวรรค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๑๘
นายณัฐพล สันวิจิตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๑๙
นางสาวณัฐวรรณ โพธิสาลี

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๒๐
นางสาวนวียา บัวผาง

๑๔/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๒๑
นางสาวนุชรินทร์ สมโภชน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๒๒
นายนุติพงษ์ ช่วงบัว

๐๑/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๒๓
นางสาวบุญมี ศรีขุ้ย

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๒๔
นางสาวเบญจมาศ เยือกเย็น

๐๕/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๗๒๕
นางสาวประภัสษรณ์ บุญช่วย

๑๙/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๒๖
นางสาวพร้อมศิริ อินทร์รองพล

๐๑/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๒๗
นางสาวภาณุมาศ สินศิริ

๐๓/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๒๘
นางสาวรับพรเทพ มุ่งก่อกลาง

๒๓/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๒๙
นางสาวเรณู ขุนนาคพะเนา

๒๐/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๓๐
นางสาววันเพ็ญ คชราช

๐๓/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๓๑
นางสาววันวิสา ปนสุวรรณ

๐๓/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๓๒
นางสาวสุภาพร แดงสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๓๓
นางสาวสุภาพร หิรัญอร

๒๐/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๓๔
นางสาวสุวรรณี สูงเนิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๓๕
นางสาวอภิญญา บีกขุนทด

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๓๖
นางสาวอัญชลี ศรีวงษ์ชัย

๑๖/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๓๗
นางสาวรวิสรา กองหล้า

๐๕/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๓๘
นายชัยกมล เปลือยหนองแข้

๑๕/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๓๙
นายพิษณุ ใจบุญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๔๐
นายอธิชาติ เจริญวันนา

๒๘/๐๘/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๔๑
นางสาวกชกร เมิดไธสง

๒๑/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๔๒
นางสาวกนกรัตน์ มุกดา

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๔๓
นางสาวกมลพรรณ พร้อมสันเทียะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๔๔
นางสาวกมลรัตน์ อรุณศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๔๕
นางสาวกรรณิการ์ บุญศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๔๖
นางสาวกลินอรัญ

่

สู่ขวัญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๔๗
นางสาวกาญจนา ถาวะโร

๐๙/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๔๘
นางสาวกำไลทิพย์ กันภัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๔๙
นางสาวเกศสุดา มอสูงเนิน

๐๓/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๕๐
นางสาวขวัญตา มาลัยทิพย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๕๑
นางสาวขวัญฤดี ประทุมแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๕๒
นางสาวจรินธร พิมมหา

๒๔/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๕๓
นางสาวจิตติพร แสนหล้า

๑๘/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๕๔
นางสาวจิรัตน์ติกร นางาม

๑๑/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๕๕
นางสาวเจนจิรา สวนงาม

๒๖/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๕๖
นางสาวเจษราภรณ์ สุระเสียง

๑๘/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๕๗
นางสาวชญาณี จุมพล

๑๖/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๕๘
นางสาวชาฏิภา เหล่านุกูล

๑๒/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๕๙
นางสาวฐิติวรดา กำลังเหลือ

๓๐/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๗๖๐
นางสาวณัฐนิชา ลีบาง

๒๑/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๖๑
นางสาวณัฐริกา เฮ้าทา

๓๑/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๖๒
นางสาวณัฐรินี ศรีโยธา

๐๕/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๖๓
นายณัฐวุฒิ สมใจ

๒๐/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๖๔
นางสาวดรุณี ผดุงเวียง

๒๖/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๖๕
นางสาวดวงฤทัย จันทอน

๒๒/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๖๖
นางสาวทักษพร สุริโย

๒๔/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๖๗
นางสาวธัญญาเรศ ทัพธานี

๒๕/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๖๘
นางสาวธาวินี บุญคงมาก

๐๙/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๖๙
นางสาวธิดารัตน์ แดงตาโคตร

๐๒/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๗๐
นางสาวนภาพร สมชัย

๑๔/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๗๑
นางสาวนภามณี ปททุม

๐๗/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๗๒
นางสาวนมิตา สงวนพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๗๓
นางสาวนลินี วันนาพ่อ

๒๙/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๗๔
นางสาวนัทธมน แฝงสีพล

๒๕/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๗๕
นางสาวนัทมน ลักษณะจันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๗๖
นายนันทวัฒน์ ลาวิไล

๐๒/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๗๗
นางสาวนันทิดา ศรีบุรินทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๗๘
นายนันนุมินทร์ ศรีลาเคน

๐๕/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๗๙
นางสาวนิรชา พระดาเวช

๒๒/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๘๐
นางสาวนุชจรีย์ โชติคัคนานต์

๒๐/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๘๑
นางสาวนุชนาฎ เพียรภายลุน

๑๕/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๘๒
นางสาวเนตรชนก ยิงกำแหง

่

๒๔/๐๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๘๓
นางสาวบุษยมาศ เทียรอุดม

๒๒/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๘๔
นางสาวปฐมาวดี แรกไธสง

๐๖/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๘๕
นางสาวปพิชญา สุวรรณชัยรบ

๐๕/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๘๖
นางสาวปราณปริยา ธุระพระ

๐๑/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๘๗
นางสาวปญญรักษ์ สุขประเสริฐ

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๘๘
นางสาวปทมาพร คงสัมพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๘๙
นางสาวปาริชาติ สอทา

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๙๐
นางสาวพนิดา นาจอมเทียน

๒๐/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๙๑
นางสาวพรปวีร์ จันทร์หอม

๒๐/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๙๒
นางสาวพรพรรณ พันธะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๙๓
นางสาวพรรณนิภา วันสืบ

๐๗/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๙๔
นางสาวพิจิตรา คงโนนกอก

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๗๙๕ นางสาวพลอยกาญจน์
มีประสพ

๒๐/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๙๖
นางสาวพิชญ์ญาฎา สารีคำ

๒๐/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๙๗
นางสาวพิยดา เขียวอ่อน

๐๙/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๙๘
นางสาวภันทิลา ปดถามัง

๐๘/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๗๙๙
นางสาวมณีรัตน์ นามคำ

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๐๐
นางสาวมะลิมา สุขบุญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๐๑
นางสาวมินตรา ไกรรัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๐๒
นางสาวมุขรินทร์ สุริยะวงค์

๐๖/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๐๓
นางสาวเมทินี โคธนู

๒๒/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๐๔
นางสาวระภีพรรณ พนิรัมย์

๐๙/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๐๕
นางสาวรัตนา จันทร์งาม

๒๗/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๐๖
นางสาวรุ่งนภา แก้วจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๐๗
นางสาววรวรรณ ใวศิลป

๐๗/๐๘/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๐๘
นางสาววริษา โคกสง่า

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๐๙
นายวัชรพงษ์ จังหวะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๑๐
นางสาววิมลรัตน์ ภูบุตตะ

๐๒/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๑๑
นายวิรศิษฎ์ โกสินทร์

๑๐/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๑๒
นางสาววิราณี แสงทองทิพย์

๐๙/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๑๓
นางสาววีรภัทรา พลหล้า

๐๑/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๑๔
นางสาวศราวดี ผือลองชัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๑๕
นางสาวศรินชยาก์ อักษรพรม

๐๓/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๑๖
นางสาวศิรินกร ศรีโคตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๑๗
นางสาวศิรินธร คำอินทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๑๘
นางสาวศิริพร แก้วโภคา

๑๐/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๑๙
นางสาวศิริยากร พลนอก

๒๑/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๒๐
นายศุภนัฏฐ์ ภูมิวิริยะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๒๑
นางสาวสมฤดี บุญมีเขว้า

๐๓/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๒๒
นางสาวสมฤทัย บัวทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๒๓
นายสยามรัฐ นารี

๐๗/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๒๔
นางสาวสร้อยสุดา ศรีมิงาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๒๕
นางสาวสาธิตา สวาทที

๑๙/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๒๖
นางสาวสาวิตรี กองศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๒๗
นางสาวสิริสุดา ซ่อนกลิน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๒๘
นางสาวสุดารัตน์ พูนโตนด

๑๓/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๒๙
นางสาวสุธิชา แสนสัมฤทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๔ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๘๓๐
นางสาวสุพรรษา รินทะจะกะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๓๑
นางสาวสุมินตรา มณีเนตร

๐๓/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๓๒
นางสาวสุมินตรา มะแย้ม

๑๒/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๓๓
นางสาวสุรางคนา หมอยา

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๓๔
นางสาวสุวรรณภา ละครวงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๓๕
นางสาวสุวรรรรัตน์ คุณวันดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๓๖
นางสาวอภิชญา เรือนทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๓๗
นายอภิรักษ์ เเสงจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๓๘
นางสาวอมรรัตน์ เนียมหอม

๑๙/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๓๙
นางสาวอรญา อยู่ทน

๓๑/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๔๐
นางสาวอรสา มลฑล

๑๗/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๔๑
นางสาวอรอินทร์ ไตรทิพย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๔๒
นายอาทิตย์ ตาปราบ

๐๑/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๔๓
นางสาวอินธุอร ลาสอน

๒๔/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๔๔
นางสาวไอลดา คนองมาตย์

๑๕/๐๓/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๔๕
นางสาวอาริษา ไพรงาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๔๖
นางสาวละออทิพย์ ปาทองมี

๒๓/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๔๗
นางสาวสุนิสา สีวิสัย

๐๗/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๔๘
นายกิตติศักดิ

์

คำภาว์
๐๙/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๔๙
นายกิติชัย ทุมทา

๐๕/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๕๐
นางสาวขนิษฐา บุญจิต

๑๑/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๕๑
นายคณากร คลังชำนาญ

๑๒/๐๙/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๕๒
นางสาวจุฬาลักษณ์ มิตรมาตย์

๐๔/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๕๓
นางสาวชลดา กำลังเหลือ

๓๐/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๕๔
นายณสรวง วงค์อ่วน

๐๖/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๕๕
นายธีรวิทย์ ผกาธูป

๐๒/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๕๖
นางสาวนิภาภรณ์ พระตรัยยะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๕๗
นายพงษ์ศักดิ

์

พิมสมบูรณ์
๑๓/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๕๘
นายพีรพล หาญสนาม

๐๔/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๕๙
นางสาวเพชรศิริ มาชัยภูมิ

๑๘/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๖๐
นางสาวแพรวา โงนขำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๖๑
นางสาวรุ้งฤดี มูลศรีสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๖๒
นางสาววรรณิดา เกนทาง

๐๓/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๖๓
นางสาววรลักษณ์ พันธ์เหลา

๑๓/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๖๔
นางสาววรินทรา สุสมบูรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๕ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๘๖๕
นางสาววันวิวาห์ พัฒน์เกิด

๐๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๖๖
นายวิวัฒน์ สีหาทน

๑๓/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๖๗
นางสาวสริตา หนชัย

๒๕/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๖๘
นายสองภาค ปาเบ้า

๒๗/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๖๙
นายสุรวุฒ ปถพี

๐๘/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๗๐
นายอดิศร สุทธหลวง

๐๔/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๗๑
นายอดิศักดิ

์

คงชาลี
๓๑/๐๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๗๒
นางสาวสุจิตรา พาพลงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๗๓
นายกิตติพงษ์ กงชัยภูมิ

๑๕/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๗๔
นางสาวจิราภรณ์ งอกนาวัง

๑๒/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๗๕
นายชาญวิทย์ บุญโชค

๐๗/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๗๖
นายถิรเดช ปานะโปย

๒๑/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๗๗
นายธนากร คณิตไธสง

๐๑/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๗๘
นางสาวธัญวรรณ โคตรภูธร

๒๙/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๗๙
นายนันทวัฒน์ นนทวงศ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๘๐
นางสาวแพรวนภา พงษ์อุดทา

๑๓/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๘๑
นางสาวภรพรรณ บุญนอก

๑๕/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๘๒
นายเลิศบุญญฤทธิ

์

วงศ์ชะนา
๒๖/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๘๓
นายวิทยา จุลนันท์

๓๐/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๘๔
นายสมคิด กาเผือก

๓๑/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๘๕
นางสาวเสน่หา เหล็กชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๘๖
นายอัสนี มณีแนว

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๘๗
นางสาวอิชยา กอเจริญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๘๘
นางสาวกัญญา ขวัญมงคล

๑๘/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๘๙
นายพงศกร ขลังวิเชียร

๐๔/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๙๐
นายภาณุวัฒน์ ฟองมนต์

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๙๑
นายฤทธิเกียรติ บุญเต็ม

๐๖/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๙๒
นางสาวสุพัตรา เขตนางรอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๙๓
นายทักษิณ กำเนิดเขว้า

๒๒/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๙๔
นางสาวนัฐสินีย์ ไพพฤกษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๙๕
นางสาวนำฝน ฉวีหินตัง

้

๓๑/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๙๖
นางสาวนิลฌา อาตยากุล

๐๑/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๙๗
นางสาวบัณฑิตา ธรรมเริง

๑๑/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๙๘
นางสาวปภัสรา สมบัติหอม

๒๑/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๘๙๙
นางสาวมนัชญา กวางรัตน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๖ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๙๐๐
นางสาวศุภักษร ดวงจิตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๐๑
นางสาวหนึงฤทัย

่

ปนคำ
๒๔/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๐๒
นายภานุพันธ์ สินทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๐๓
นางสาวกุลสตรี กงชัยภูมิ

๐๒/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๐๔
นางสาวจันทร์ศิริ เข้าใจการ

๐๔/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๐๕
นางสาวชนนิกานต์ ใหญ่จันทึก

๐๖/๐๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๐๖
นางสาวดวงพร วุ้นชีลอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๐๗
นางสาวทัดดาว คงนาวัง

๐๔/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๐๘
นางสาวทิพาวรรณ บุราณรมย์

๐๘/๐๔/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๐๙
นางสาวธิติกานต์ น้อยปญญา

๒๕/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๑๐
นายนัทธพงศ์ โพธินอก

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๑๑
นางสาวนำทิพย์ ลอยหมืนไว

่

๒๒/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๑๒
นางสาวนิภาพร เอสันเทียะ

๑๖/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๑๓
นางสาวนิลาวัลย์ วุฒิแสน

๑๓/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๑๔
นางสาวบุษรา ขาวสม

๑๗/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๑๕
นางสาวเบญจมาศ เกียมภูเขียว

้

๑๔/๐๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๑๖
นางสาวปรายฟา ฝายสัจจา

๐๑/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๑๗
นางสาวแพรวนภา ปุลาทาเน

๒๕/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๑๘
นางสาวภัทราภรณ์ เวียงเหล็ก

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๑๙
นางสาวภาวิณี ฝาชัยภูมิ

๑๒/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๒๐
นางสาวรัตติญาภรณ์ รัตนวิชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๒๑
นางสาวรัตติยา มีธรรม

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๒๒
นางสาวรัตนาภรณ์ ขันตี

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๒๓
นางสาวรุ่งนภา ลาภชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๒๔
นางสาววราพร บุญมา

๐๘/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๒๕
นางสาววันณิสา ทองเดือ

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๒๖
นางสาววิไลภรณ์ นาคาทร

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๒๗
นางสาวศรัญญา ชนะภักดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๒๘
นางสาวศศิวิมล ไวจำปา

๒๒/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๒๙
นางสาวศิริญาพรรณ อุดมทรัพย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๓๐
นางสาวศิริพร ศรีโยจารย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๓๑
นางสาวศิริลักษณ์ หมอกชัย

๐๙/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๓๒
นางสาวสุนิสา เขียงเขียว

๒๒/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๓๓
นางสาวสุภาพร กออำไพ

๑๗/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๓๔
นางสาวสุภาวดี ขาวหนู

๒๔/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๙๓๕
นางสาวสุภิญญา พรชัยภูมิ

๒๕/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๓๖
นางสาวสุลักขณา ทันเปง

๑๕/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๓๗
นางสาวอรอนงค์ สียางนอก

๑๖/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๓๘
นายกษิดิศ สิมาธรรม

๒๙/๑๐/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๓๙
นางสาวชมพูนุท ฮุงสูงเนิน

๒๙/๐๘/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๔๐
นางสาวพุฒชรีย์ ประยูรหาญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๔๑
นางสาวรัตนาภรณ์ อาจกมล

๐๔/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๔๒
นางสาววรกานต์ จันทร์ไทย

๒๒/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๔๓
นายวีรเดช เสมา

๒๒/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๔๔
นางสาวศิรินันท์ กุดสงค์

๑๘/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๔๕
นายศุธวัช หาญรบ

๒๓/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๔๖
นายสาธิต ยาวยืน

๒๗/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๔๗
นางสาวสิริพร เลิกนอก

๑๔/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๔๘
นางสาวอรรถพร แสงดารากุล

๐๖/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๔๙
นางสาววิภาพร เหล่าลาภ

๒๘/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๕๐
นางสาวกรรณิการ์ โชควิเศษ

๑๔/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๕๑
นางสาวกัญญารัตน์ ดิษขุนทด

๑๐/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๕๒
นางสาวกัลยารัตน์ คงกะเรียน

๐๔/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๕๓
นางสาวกาญจนา ทองสุข

๒๙/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๕๔
นางสาวเกษรินทร์ มาขามปอม

๐๗/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๕๕
นางสาวเข็มพร ชุมมุง

๑๑/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๕๖
นางสาวแขไข มีบัดดี

๑๓/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๕๗
นางสาวจุฑาทิพย์ จันทมูลตรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๕๘
นางสาวจุฑามาศ สมบัติมี

๑๕/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๕๙
นางสาวจุฑามาศ ราชภักดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๖๐
นางสาวชญานี วิเชียรวรรณกูล

๒๐/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๖๑
นางสาวชไมพร สุขสวัสดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๖๒
นางสาวชลดา หงส์มาลา

๒๘/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๖๓
นางสาวชุติภา มุ่งอุ่นกลาง

๑๙/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๖๔
นางสาวณัฎฐา กล้าการนา

๐๗/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๖๕
นางสาวณัฐธิดา เชือชีลอง

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๖๖
นางสาวณัฐวดี ปกโคทะกัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๖๗
นางสาวธนาภรณ์ ทองสุข

๑๕/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๖๘
นางสาวธีราพร มหาคาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๖๙
นางสาวนัชชา ขาวดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๘ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๐๙๗๐
นางสาวนันทิยา ปดทุมวัง

๒๔/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๗๑
นางสาวนุธิดา บรรดาศักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๗๒
นางสาวบุญรอด ชมนาวัง

๑๖/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๗๓
นางสาวเบญจพร แฮตอินทร์ตอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๗๔
นางสาวเบญจมาศ ภักดีการ

๑๙/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๗๕
นางสาวเบญจวรรณ ศิลาดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๗๖
นางสาวปรางค์ทิพย์ ลอยกระโทก

๒๙/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๗๗
นางสาวปราถนา ใต้ชัยภูมิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๗๘
นางสาวปราวีณา มาแสวง

๑๘/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๗๙
นางสาวปริชญา สุนารักษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๘๐
นางสาวปลายฝน สุพิพัฒนโมลี

๐๒/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๘๑
นางสาวปวีณา ศรีใส

๐๘/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๘๒
นางสาวปทมา พันธุ์สุข

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๘๓
นางสาวปยะพร วงศ์ประพันธ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๘๔
นายพงศ์พัทธ์ คำนาค

๒๙/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๘๕
นางสาวพรพรรณ จันลิ

๐๑/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๘๖
นางสาวเพ็ญสุดา วงษ์โบราณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๘๗
นางสาวไพรินทร์ ไปดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๘๘
นางสาวมะกะสันต์ ชำกูล

๓๑/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๘๙
นางสาวยาใจ สีพลเมือง

๒๐/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๙๐
นางสาวรัตนาภรณ์ เขียววิลัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๙๑
นางสาวรัถยา งาคม

๓๑/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๙๒
นางสาววนิดา ใจเอิบ

๒๖/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๙๓
นางสาววรรณิภา ทะนสุข

๑๖/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๙๔
นางสาววิภาพร นิลกลาง

๒๔/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๙๕
นางสาวศรัญญา ผิวพันธมิตร

๐๔/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๙๖
นางสาวศรัณยา กองทุ่งมน

๐๖/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๙๗
นางสาวศิรินทิพย์ ทินหนองแวง

๓๐/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๙๘
นางสาวศิริลักษณ์ สองศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๐๙๙๙
นางสาวศิริลักษณ์ สิทธิศาสตร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๐๐
นางสาวสมสุข เพชรวิเศษอุดม

๒๙/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๐๑
นางสาวสมิตรา ศรีโชติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๐๒
นางสาวสรัญญา จันทร์ขยัน

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๐๓
นางสาวสโรชา บุตรศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๐๔
นางสาวสุดารัตน์ เกิดมงคล

๑๗/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๙ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๐๐๕
นางสาวสุทธิดา โสภาคำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๐๖
นางสาวสุธาวัลย์ พิทักษิณ

๑๕/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๐๗
นางสาวสุรีรัตน์ สาระทัย

๐๙/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๐๘
นางสาวสุวนันท์ วงอนันท์

๑๓/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๐๙
นางสาวสุวพิชชา คำทุย

๑๕/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๑๐
นางสาวอรดา นกแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๑๑
นางสาวอังศณา ชวนขุนทด

๒๕/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๑๒
นางสาวอิสราภรณ์ การบรรจง

๑๕/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๑๓
นางสาวกนกวรรณ บาทขุนทด

๐๒/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๑๔
นายกฤษฎา โพธิสาร

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๑๕
นางสาวกันตนา กันภัย

๒๖/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๑๖
นายเกียรติศักดิ

์

ฝายเปน
๒๓/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๑๗
นายเกียรติศักดิ

์

ชุมแวงวาป
๐๓/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๑๘
นายคิมหันต์ เหล่วแซง

๒๔/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๑๙
นายชาญณรงค์ หมู่หนองสังข์

๒๙/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๒๐
นายณัฐพงษ์ วงษ์เพชร

๐๖/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๒๑
นางสาวณัฐวรรณ ทองช้อย

๐๓/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๒๒
นางสาวทัศนีย์ พระราช

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๒๓
นางสาวธัญญาภาณ์ ราษฎร์พิทักษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๒๔
นายธีรยุทธ อำนวยสวัสดิชัย

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๒๕
นางสาวนราพร แฮด

๐๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๒๖
นางสาวนวลจันทร์ จันทร์วงษ์ษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๒๗
นางสาวนันทนัช หาปญณะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๒๘
นางสาวนิภาพร ตาปู

๑๙/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๒๙
นายบุริศร์ อินติยะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๓๐
นายปฏิภาน ภาษาฐิติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๓๑
นางสาวปรัชภัทรศิณี จันทา

๐๙/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๓๒
นางสาวปวีณา กุนันตา

๒๓/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๓๓
นางสาวปยากร โคตรประทุม

๐๙/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๓๔
นายพิชิต ตาปราบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๓๕
นางสาวลลิดา สมานหมู่

๐๙/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๓๖
นางสาววัชราภรณ์ ไชยศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๓๗
นางสาวศศิวิมล ทาไธสง

๓๑/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๓๘
นางสาวศิริวรรณ อุรพนม

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๓๙
นายศุภลักษณ์ อำพันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๐ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๐๔๐
นางสาวสมฤทัย อาจผักปง

๐๓/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๔๑
นางสาวสุพัตรา ประเสริฐ

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๔๒
นายเสกสรรค์ ชนะดิษฐ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๔๓
นายอานนท์ อุดมรัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๔๔
นางสาวอุบล ดรละคร

๑๓/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๔๕
นางสาวกนกพร เหล็กเจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๔๖
นางสาวเกวลี โสภาทุม

๑๘/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๔๗
นางสาวจิตตวดี ชมญาติ

๒๓/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๔๘
นายชัชวาลย์ จันทร์สว่าง

๐๓/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๔๙
นางสาวโชติรส ผลาทิพย์

๐๘/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๕๐
นางสาวณัฐนิชา ศรแสง

๒๙/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๕๑
นางสาวธนัญยา สมโสภาพ

๒๙/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๕๒
นายธิติวุฒิ แผ่นบุตร

๑๗/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๕๓
นายธีรวัฒน์ หาญวิชา

๐๙/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๕๔
นายนพดล กระฉอดนอก

๒๒/๐๙/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๕๕
นายบรรลือศักดิ

์

แสงมิ
๑๓/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๕๖
นางสาวพนิดา หาญจิต

๐๕/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๕๗
นายพัฒนวิชย์ พลที

๑๖/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๕๘
นายภัทรพงศ์ คูณฉนวน

๐๘/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๕๙
นางสาวภัทราพร ภิญโญดม

๐๖/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๖๐
นายมาโนช สามหมอ

๐๔/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๖๑
นายรังสิมันตุ์ ถนอมศักดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๖๒
นายฤทธิเกียรติ ปกเขตานัง

๐๓/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๖๓
นางสาวลักคณา ปองท้าว

๑๔/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๖๔
นางสาววริศรา รามแสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๖๕
นายณัฐวัตร จุลชาติ

๒๗/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๖๖
นายวีระวัฒน์ โมธรรม

๑๔/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๖๗
นางสาวศศิธร รวมพร

๓๐/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๖๘
นางสาวศิริลักษณ์ พุทธบุรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๖๙
นายสมคิด กิงกุลทา

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๗๐
นางสาวสาธนี โยนกระโทก

๑๖/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๗๑
นางสาวสุทธิดา ทองหม่อม

๒๗/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๗๒
นายสุทิน สีละโคตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๗๓
นางสาวสุธิดา แสนเสนา

๐๔/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๗๔
นางสาวสุปราณี ทวีลาภ

๒๗/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๑ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๐๗๕
นายสุรศักดิ

์

หาญนอก
๑๓/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๗๖
นางสาวเสาวภา เพียกุนา

๑๗/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๗๗
นางสาวอนงค์นาถ แก้วเบ้า

๐๗/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๗๘
นางสาวอัจฉรา รุ่งรัตน์ตระกูล

๒๙/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๗๙
นายอิทธิพัทธ์ อบอุ่น

๐๔/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๘๐
นายกฤษดา หงษาพัน

๑๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๘๑
นายเกษมสันต์ วรรณพัฒ

๒๔/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๘๒
นางสาวจันทร์ฉาย นาครุทนอก

๐๑/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๘๓
นายชัชวาล ทบวอ

๓๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๘๔
นายชัยธวัช ทบวอ

๓๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๘๕
นายณรงค์ชัย คูณกลาง

๒๑/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๘๖
นายณัฐพงษ์ คำภูชา

๐๕/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๘๗
นายธนัสพงษ์ วรรณกัมมิโก

๑๙/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๘๘
นายธนากร ดีรบรัมย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๘๙
นายธีรวัตร ผกาธูป

๐๒/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๙๐
นายธีรศักดิ

์

วงษ์ศรีแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๙๑
นายพงษ์ธวัช โคตรแป

๑๙/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๙๒
นายพงษ์พัฒน์ ฉิมเขียว

๐๔/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๙๓
นายยุทธนา จ่าจำเริญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๙๔
นางสาวรัชวดี ท้าวจัตุรัส

๐๙/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๙๕
นางสาวรัตนสิริภรณ์ ศรีษาพุทธ

๑๔/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๙๖
นายฤทธิชัย สีสมพาน

๒๑/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๙๗
นางสาวลลิตา แก้วโสดา

๐๓/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๙๘
นายวารินทร์ แฟมไธสง

๐๘/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๐๙๙
นายศรัญู เสาสิงห์

๐๓/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๐๐
นายเศรษฐพงศ์ บุญโส

๒๖/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๐๑
นายสุนิติ ศรีสมบัติ

๑๖/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๐๒
นางสาวสุพรรษา เทพวาที

๒๗/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๐๓
นายสุเมธ ขาวเขียว

๑๘/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๐๔
นางสาวสุรีพร พุทธรักษา

๐๙/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๐๕
นายอภินัย โอชานนท์

๐๓/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๐๖
นายอภิวัฒน์ ครองไข่นำ

๐๒/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๐๗
นายอานนท์ มูลวารี

๑๖/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๐๘
นางสาวกนกวรรณ แสงพระจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๐๙
นางสาวกรกนก หาญเพ็ชร

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๒ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๑๑๐
นางสาวกรกนก นาคครุฑ

๑๓/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๑๑

นางสาวกรภัทร์ อุปชัย
๑๕/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๑๒

นางสาวกันต์กมล ผ่องสนาม
๒๖/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๑๓

นายกิตติพงศ์ พงษ์จำนงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๑๔

นางสาวกุลปรียา เพ็ชรวิเศษ
๐๖/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๑๕

นายเกียรติศักดิ

์

จันทร์ธรรม
๒๑/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๑๖

นางสาวจิราพร กังขอนนอก
๐๙/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๑๗

นางสาวเจนจิรา นพคุณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๑๘

นางสาวชณิฐา ลาสิทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๑๙

นางสาวชรินทร์ดา อุทัยรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๒๐
นางสาวณัฐชยา โยธา

๒๓/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๒๑

นายณัฐพงษ์ ลครพล
๑๐/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๒๒

นายธนกร สักขาพรม
๑๖/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๒๓

นางสาวธันย์ชนก ติคำรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๒๔

นางสาวธิดารัตน์ พุ่มโพธิศรี

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๒๕

นางสาวนพรัตน์ เรือนทอง
๑๘/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๒๖

นางสาวนริศรา เผือแผ่

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๒๗

นางสาวนฤมล บัวระวงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๒๘

นางสาวนวพิชญ์ สุภพร
๒๖/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๒๙

นางสาวนัทธมน เนตรวงค์
๐๓/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๓๐ นางสาวประกายเพชร
วิลาวรรณ

๒๘/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๓๑
นางสาวประกายมาศ ฉลองแดน

๐๔/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๓๒

นางสาวประภัสรา สุขประเสริฐ
๒๕/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๓๓

นางสาวปยธิดา งามงอน
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๓๔

นางสาวปยวรรณ ไกรสี
๒๘/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๓๕

นายพรนิมิตร เพ็งศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๓๖

นางสาวพิธิยา รุณรุทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๓๗

นางสาวรุจีรัตน์ เพิมไกรศรี

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๓๘

นางสาววราภรณ์ พิมวันนา
๑๔/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๓๙

นางสาววันวิสาข์ ขวัญบุญจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๔๐
นางสาวศิริพร วงษา

๑๒/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๔๑

นายศิวากร ทรัพย์มา
๑๔/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๔๒

นางสาวศุภัครษร โทนะหงษา

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๔๓

นางสาวสุธิตา ยุพิน
๒๑/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๔๔

นางสาวสุพรรษา พงษ์สุวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๑๔๕

นางสาวสุพัตรา ภูตาไสย
๒๘/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๔๖

นางสาวสุภาวดี สว่างตา
๐๙/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๔๗

นางสาวโสภิดา ฝาไธสง
๐๙/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๔๘

นางสาวอัจฉรา ฝาชัยภูมิ
๑๒/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๔๙

นางสาวอารีรัตน์ นิกาญจน์กูล
๒๕/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๕๐
นางสาวกนกวรรณ อินชืน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๕๑

นางสาวกนกวรรณ เนียมจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๕๒

นางสาวกุลณัฏ สุชัยยะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๕๓

นางสาวขนิษฐา ฤาชา
๑๗/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๕๔

นางสาวจิตติมา กลางสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๕๕

นางสาวจิรัฐติกุล จอดนอก

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๕๖

นางสาวจิราพร แสนขอมคำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๕๗

นางสาวจุธาทิพย์ ธงภักดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๕๘

นางสาวจุฬารัตน์ จงรักษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๕๙

นางสาวชุติมา จำปาหอม
๐๔/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๖๐
นายโชคชัย พลธานี

๑๖/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๖๑

นายฐิติ อยู่บุรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๖๒

นางสาวณัฐญาพร ศรีพุทธดิลก
๑๘/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๖๓

นางสาวณัฐริกา โสภาค
๒๘/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๖๔

นางสาวณัฐริกา ฝาชัยภูมิ
๒๙/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๖๕

นางสาวดลฤดี วงวาสน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๖๖

นางสาวดาราวรรณ พาสุวรรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๖๗

นายเทพรัตน์ ดิษฐสูงเนิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๖๘

นางสาวธนาพร ธุระกิจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๖๙
นางสาวธัญญลักษณ์ บัวผาง

๑๙/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๗๐
นางสาวธัญญารัตน์ กลกลาง

๓๑/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๗๑

นางสาวธันย์ชนก หาญเสนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๗๒

นางสาวนริศรา เลาราช
๒๗/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๗๓

นางสาวนฤมล อินยานวน
๑๖/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๗๔

นางสาวนฤมล ชุมโคกกรวด
๑๖/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๗๕

นางสาวนัฐวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๗๖

นางสาวนำฝน พลโยธา
๐๔/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๗๗

นายปฏิยุทธ์ ชาคาร
๒๗/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๗๘

นายปรเมศวร์ จันทร์เทพย์
๑๒/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๗๙

นางสาวปรียาภรณ์ ยงขามปอม
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๔ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๑๘๐
นางสาวปวีณา ทบแป

๐๗/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๘๑

นายพงศกร แก้วเข้ม
๑๒/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๘๒

นายพิทักษ์ ประทุมเขต
๒๗/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๘๓

นางสาวพิมภิภัทร์ ขุนทายก
๒๖/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๘๔

นางสาวภัทรณัฐ วีระสวัสดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๘๕

นางสาวยุภา ใยอุ่น
๑๕/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๘๖

นางสาวยุวดี กองผา
๒๖/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๘๗

นางสาวยุวดี ไพรศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๘๘

นางสาวรัชนีกร อรุณศรี
๐๗/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๘๙

นางสาวรุจิราภรณ์ กองนอก
๐๘/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๙๐
นายวรกฤษ แก้วพิภพ

๐๔/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๙๑

นางสาววรรณนภา ฤทธิไธสง

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๙๒

นางสาววรรณรัตน์ จิตรสม
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๙๓

นางสาววรรณิกา แสงจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๙๔

นายวัชรพล หลาวเหล็ก
๑๗/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๙๕

นางสาววิจิตรา บุญลาภ
๒๙/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๙๖

นายวิชัย เทดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๙๗

นางสาววิชุดา เพียรการ
๑๘/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๙๘

นางสาววิภาภัทร สมน้อย
๑๘/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๑๙๙

นางสาวเวธนิสร บุดดาซุย
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๐๐
นางสาวศศิวรรณ พบชัยภูมิ

๐๕/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๐๑
นางสาวศิริญญา สำรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๐๒
นางสาวศิริรัตน์ กางสี

๒๗/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๐๓
นางสาวสิริลักษณ์ รัตนีย์ศรีบัณฑิต

๐๓/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๐๔
นางสาวสุจิตรา โคตรโนนกอก

๐๕/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๐๕
นางสาวสุดารัตน์ สูนหอม

๒๗/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๐๖
นางสาวสุพัฒศริ บุตะเขียว

๓๐/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๐๗
นางสาวสุพัตตรา เกาวิจิตร

๒๖/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๐๘
นางสาวสุภัสสรา ละครพล

๑๑/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๐๙
นางสาวสุมณฑา ทัศบุตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๑๐
นางสาวสุมินท์ตา เกณชัยภูมิ

๑๕/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๑๑

นางสาวเสาวณีย์ สู้ศึก
๑๙/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๑๒

นางสาวเสาวลักษณ์ เหมือนเหลา
๐๖/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๑๓

นางสาวอภิญญา อนัคทัศน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๑๔

นางสาวอภิญญา ศรีศักดินอก

์

๐๑/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๕ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๒๑๕

นางสาวอรทัย จันทถุวัน
๐๔/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๑๖

นายอัฐพล พงษ์สระพัง
๐๒/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๑๗

นางสาวอัณนิการ์ จรูญสน
๒๓/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๑๘

นายอัยยรัช ศิริกำเนิด
๒๔/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๑๙

นางสาวอิศราวรรณ ปอมไธสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๒๐
นางสาวกนกพร พุทธจักร

๐๗/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๒๑

นางสาวกนกวรรณ ละแมนชัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๒๒
นางสาวกฤติยาภรณ์ โสภาลี

๐๓/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๒๓

นายกำพล เยียมผา

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๒๔

นางสาวกิงฟา

่

สกุลจร
๒๐/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๒๕

นางสาวเกษสุดา สุรัตน์โรจน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๒๖

นางสาวจารุวรรณ ช่วยนา
๑๙/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๒๗

นางสาวจิดาภา พันธ์ชาติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๒๘

นางสาวจิรชยา วังสีโก
๒๓/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๒๙

นางสาวจิราพรรณ นามชัยสงค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๓๐
นางสาวจุฑาพร บุญกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๓๑

นางสาวดรุณี ติดผาย
๐๒/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๓๒

นางสาวทรรศนีย์ จ่าทัน
๐๕/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๓๓

นางสาวธนัญญา สมพอง
๒๘/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๓๔

นายธรณ์ไท วิริยะชาติ
๑๒/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๓๕

นางสาวธัญญรินทร์ พันสีลา
๐๙/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๓๖

นางสาวนภาพร ศรีงหริง

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๓๗

นางสาวนิรมล ปร้องนอก
๐๒/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๓๘

นางสาวบุณยวีร์ สงคราม
๒๒/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๓๙

นางสาวบุษกร ขำเขว้า
๑๔/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๔๐
นางสาวประภาพร อุปฮาด

๒๖/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๔๑

นายปราโมช ชะโยลา
๒๑/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๔๒

นางสาวพัชรินทร์ รวมกลาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๔๓

นางสาวพิมพ์พรรณ พรมจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๔๔

นางสาวพิมภักดี ดวงแสนโว
๑๗/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๔๕
นางสาวเพชรรัตนดา จันทร์คง

๑๘/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๔๖

นางสาวภานุชนารถ แก่นสำโรง
๑๐/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๔๗

นางสาวรักษ์ ทับประสิทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๔๘

นางสาวรัตนาภรณ์ คำโพธิแสง

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๔๙

นางสาวรุ่งฤดี จินดา
๑๙/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๖ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๒๕๐
นางสาวลักษิกา บุญเสนา

๐๕/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๕๑

นางสาววราภรณ์ เลียงพรม

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๕๒

นางสาววริษฐา ชัยอาคม
๐๙/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๕๓

นางสาววิภาวดี วับสันเทียะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๕๔

นางสาวเวณิการ์ พูละชะนะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๕๕

นางสาวสิริลักษณ์ หาญสงคราม
๒๖/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๕๖

นางสาวสุกัญญา โปยขุนทด
๒๙/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๕๗

นางสาวสุขกัญญา มณีชาติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๕๘

นางสาวสุชาดา อรรคพงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๕๙

นางสาวสุนิสา ภู่บัว
๐๓/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๖๐
นางสาวสุภารัตน์ หมันจำรูญ

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๖๑

นางสาวสุภาวดี แสงแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๖๒

นางสาวสุรางคนา เหล่าโยนขาม
๑๑/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๖๓

นางสาวสุวนันท์ ยศรุ่งเรือง
๒๙/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๖๔

นางสาวเสาวรีย์ ศิริวงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๖๕

นางสาวโสรญา วรรณจงคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๖๖

นางสาวอนัญญา ศรีโยธา
๐๔/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๖๗

นางสาวอภิญญา วิยะนัด
๐๖/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๖๘

นายอภิวัฒน์ ช่างพิมพ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๖๙

นางสาวอรพรรณ นำเพชร
๒๓/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๗๐
นางสาวอรุณวรรณ ประกอบแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๗๑

นางสาวอัจฉรา แก้วบับพา
๑๔/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๗๒

นางสาวอาภาศิริ เรืองฤทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๗๓

นางสาวอุทุมพร ดีกระโทก
๑๑/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๗๔

นางสาวไอลดา กุตัน
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๗๕

นางสาวณัฐริกา เพ็งธรรมมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๗๖

นายทนงศักดิ

์

กุมภา
๑๑/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๗๗

นายธนัตถ์กานต์ ก้องเกียรติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๗๘

นายปรีชา น้อยโจม
๑๘/๐๕/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๗๙

นายพงศกร พรมมหาชัย
๑๗/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๘๐
นายพิสิทธิ

์

จันทร์แดง
๑๑/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๘๑

นายภูมิ นามวิเศษ
๐๖/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๘๒

นางสาววาสนา กิงนอก

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๘๓

นายวินัย เลิกนอก
๐๙/๐๑/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๘๔

นายสุทธิพงษ์ ศรีอุดร
๐๗/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๒๘๕

นางสาวสุพัตรา พวงจำป
๒๕/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๘๖

นางสาวอรอนงค์ ภูบัวเงิน
๐๕/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๘๗

นางสาวอาธิภรณ์ คนฉลาด
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๘๘

นายพันโท บุญมีสง่า
๒๐/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๘๙

นางสาวโมนิตา เตียเพชร
๒๔/๐๔/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๙๐
นายเภียริน ฮุง

๐๓/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๙๑
นางสาวทัศนีย์วรรณ หงษ์แดง

๐๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๙๒

นางสาวไพลิน บุญโนนแต้
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๙๓

นายภาณุศร อาจอำนวย
๒๕/๐๘/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๙๔

นางสาวศศิธร โบขุนทด
๑๓/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๙๕

นายอภิสิทธิ

์

พลแสน
๑๘/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๙๖

นางสาวซเรยมวย เซา
๐๑/๐๓/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๙๗

นายภัทราวุธ อุปถัมภ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๙๘

นายภาณุพงศ์ มานอก
๐๒/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๒๙๙

นายวีระพล ชำนาญพล
๒๖/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๐๐
นายอิสรพงศ์ แห่สูงเนิน

๒๔/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๐๑
นายอภิสิทธิ

์

บุญประสม
๑๕/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๐๒
นายจิทรัสย์ ศิริประภา

๓๐/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๐๓
นายชำนาญ วงษ์ชาลี

๒๒/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๐๔
นายณัฐพงศ์ ขวัญจุน

๑๙/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๐๕
นายวุฒิพงษ์ กันพนม

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๐๖
นายศุภกฤษณ์ ดรดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๐๗
นายอนุสรณ์ คณะเเสวง

๓๐/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๐๘
นางแววตา มีมงคล

๑๑/๑๑/๒๕๑๘

วัดปาคลองสมบูรณ์ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๐๙
นางพอ ผ่อนพิมาย ๔/๔/๒๔๙๓ วัดปาคลองสมบูรณ์ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๑๐
นางสาวเพ็ญศรี สอางชัย ๖/๖/๒๕๐๘ วัดปาคลองสมบูรณ์ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๑๑

นางสาวชฎาพร พลเดช
๑๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๑๒

นางสาวพินทุสร เหมือนหมัน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๑๓

นางสาวสุดารัตน์ ทาภักดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๑๔

นายทิชานนท์ เถาหมอ
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๑๕

นายทรงฤทธิ

์

พลายเนาว์
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๑๖

นางสาวขนิษฐา จันทะเชียง
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๑๗

นางสาวธนภร เก็งสาริกิจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๑๘

นางสาววนันญา ต่อโชติ
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๑๙

นายสุวิชา สวนนอก
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๘ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๓๒๐
นางสาวนราวดี นารีรักษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๒๑

นางสาวชูติรัตน์ วงษ์นามน
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงสุพัตรา สมเหล็ก
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายคีตภัทร นาคงยืน
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงจุรินทร์ธร เดชเมือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายชัชวาล โคตรประทุม
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงรัตนาพร ศักดิเสือ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงอาธิตยา มังกร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ วันสารัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายธวัชชัย เชืออาสา

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายสุรเดช แข็งสาริกรณ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายณภัทร แก้วสุพรรณ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๓๒

นางราตรี เลิศหว้าทอง
๐๔/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายภัทธิยะ พันธ์จำรูญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๓๔
เด็กชายพรหมรินทร์ วงศ์พรหม

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายธนภัทร อุ่นอาสา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายสันติ สีโซเล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายพีรวิชญ์ สมานเพียร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายณัฐนนท์ พนาจารย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงอันธิกา ฝายศูนย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงณิชาภา จูช้าง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ เปยมาลย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงกาญจนา เพ็ชรจันทึก
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงชุติมา ประจงเศษ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงอติมา อินทร์งาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร มีสา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายชนินธร รัตนสุวรรณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายภานุพงศ์ รบศึก
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายธนัชชา เริงสุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายปยะณัฐ สุวรรณมาโจ
๒๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายธันณธรณ์ หาญละคร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงกัญญณัช เคณาอุประ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงอมริศา ใจไว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงสุธาสินี วานิชศุภชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงจินตนา จันทร์หอม
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๙ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๓๕๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ งดสูงเนิน

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงเนตรนภา ทวีจิตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๕๗
เด็กหญิงพรรณรายณ์ ฉิมพลี

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๕๘
เด็กหญิงกนกลักษณ์ กงศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงพรชิตา ดวงคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงชลธิชา อักษรเสือ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงพิมชนก สินนอก
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงปาณิสรา สมุทรโคดม
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายอิทธิเดช ปะมาคะมา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายชาติชาย สุเสนา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายจรูญโรจน์ แจ่มมณี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายจันทร ลีพิลา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายเศรษฐศักดิ

์

เอียมสะอาด

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายปุรเชษฐ์ สีเขียวแก่
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายพชรพล บัวจำรัส
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กชายชาติกล้า ศรีภูมิ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายปฐวี หรุ่นมาบแค
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายปรเมศวร์ รับสันเทียะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ ศิลาสะอาด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงนริศรา สีคะปสสะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงกมลวรรณ คลังชำนาญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงพนชล วิญญาเย็น
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงฐานิตา แก้วจำรัส
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงชฎาภรณ์ จันทร์บัว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงเจนสุดา เดชบุรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงชนัญญา เบืองบน

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงเมทินี ลอดทอน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ นาโพธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงศศิธร สนันเมือง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อำพระรัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงอมรา หงส์แก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงเจนจิรา เพ็ชรนอก
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชัยวงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงหยาดทิพย์ วงศ์ศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงรจนา วังสงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ วัดสง่าคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๐ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงพรประภา วงษ์วรรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงภิญญภา บุญจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายสุทธยา พวงทองคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายธีรวุฒิ เฝาทรัพย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายประกาศิต สอนสวาท
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายกิตติชัย กองศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายวิสิฐ รุญสำโรง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายภานุทัต คำหวัน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายไตรจักร บุญเกษม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายกิตติภณ งานยางหวาย
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงธีรภัทร์ โสจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กชายฐิติวัฒน์ คำมะตะศิลา

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายยศกร สามหมอ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายอัศนัย ประทุมชัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงนันธิดา มาลา

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงสุธิชา สุขลุน

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงนิตติยา มนเทียน

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ชำนาญพล

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ เหมือนหมัน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๐๙
เด็กหญิงจันจิรา ประทุมชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงณัฐธิดา กุลจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงหทัยชนก เมฆะวัน
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๑๒
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ กองศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงเสาวนิตย์ สุวรรณแสง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงชลธิชา สู้ศึก
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายสปรีย์ มาลา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายธีรเดช คำสีหา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ คูณภักดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงกรรณิกา สีหานู
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๑๙
เด็กหญิงอภัสราภรณ์ สีหานู

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงทิฆัฆพร บุตรโชติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายพีรพล สาระบุญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงธนภรณ์ อาจวงษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายรุ่งเรือง กรรมิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงจันทร์นภา ห่มซ้าย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน วัดสง่าคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๑ / ๒๓๑

้
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ชย ๔๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายพงศธร กองศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงภัสสร ขุนจิตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงบัณฑิตา เงางาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายธันวา ฤทธิสิทธิ

์ ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงนงค์นภัส กลางวงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๓๐
นางสาวพัชราภรณ์ คำงาม

๐๔/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๓๑

นางสาวขวัญเรือน ตติยนันทพร
๐๗/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายธีรพัฒน์ ศิริเวธ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายธีรภัทร์ สิงห์เขียว
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายนันทพงค์ จันทวิเศษ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายวรายุทธ อองมา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายพิชิตพงษ์ พันธ์เจาะจง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงนิชานันท์ หมันจิตร

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงปวรรัตน์ กาจหาญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงประภัสรา คำสาวงศ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงมัณฑนา บุญประการ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงสุวาลัย ใจกะเสิม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงสุนิษา ดวงโภคา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายเจษฎา ฤาวงค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายอภินันท์ อ่อนวงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายกิติภูมิ ตามวัน
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายกิตติภูมิ บุญหมัน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายกันตพัฒน์ กองภูเขียว
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายณัฐพล เริงรมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายธีรพัฒน์ ปดทุม
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายธนพัฒน์ อันทะโย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายณัชพล คำสอนทา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายวรวุฒิ ทัพสุริ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงเกสร พวกดอนเค็ง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงจิรนันท์ มณีพันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงญาณิศา ใจตรงกล้า
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายญาณิศา ศรีแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงธันยพร สุ่ยวงศ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงปาริฉัตร ตามชัยภูมิ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงสุชาญา เลยยุทธ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๒ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงอาลิษา ติบเหล็ก

๊

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงชัยศร ชายฮวด
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายภูมรินทร์ นาคดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายสุริยะ หงันเปรียม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายพรพิบูลย์ ทองศิษ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายสิทธิชัย แทนชัยภูมิ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงการเกด สิงห์เขียว
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงขนิษฐา มุ่งลือ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงดุษณียา ขาวนอก
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงปรียาพร ศรีลา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ทาชา

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงวันวิสา ชัยวงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงสิรินยา ศรีคำเวียง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายณัฐนันท์ พงษ์สุพรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงจิรัชญา โพธิใต้

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงประภัสสร คำสี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุดสาคู
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายวุฒิชัย วงศ์เครือวัลย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงณัฐมน พลเดช
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายพงศ์ภรณ์ สีจุ้ย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายจักรินทร์ สุดชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายกฤษณะ มูลราช
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายกิตติพศ คล่องอาวุธ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายณัชพล ทองปน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายธวัชชัย โพธิศรี

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงช่อลัดดา ปุริโส
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี วัดสง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายธีรพัฒน์ แสนเภา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายภัทธนากร ไกรดวง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๘๘
เด็กชายอนันหการณ์ กงซุย

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงจิรฐา คำพล
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงลดามณี บัวศรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงธนัชพร ซาแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงนัทรธิดา บุญชาติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงจุฑาภัทร์ แก่นเพชร
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ จักษุคำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงธิญาดา เขียงคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงภัทราภา ประชาเขียว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงชลนภา คำหล่อ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงนรินทิพย์ ชนะชัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงวริศรา คนพุ่ม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงรัชนีกร ชำนาญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายรัตน โพเทพา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๐๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันโทสี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายเรวัต สุทธิรอด

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายนพรุจ สาวงค์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายตันติกร สุขศิริ

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงวันทนา พงษ์สพัง

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงสุภาพร จันทร์หอม

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงสุจิตรา ภักดีศรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงพัชรพร แอมปชชา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๑๐
นายมนตรี ฉัตรรักษา

๒๑/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายสันติภาพ ขุ่มด้วง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ อุดร  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายจิรายุ บัวภา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ อุดร  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายเอกรินทร์ พันธุ์บุบผา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ อุดร  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายภาคภูมิ โยธาวงศ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ อุดร  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายเทพพิทักษ์ ทรวงโพธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ อุดร  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายคมสันต์ สายสังข์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ อุดร  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงวรนุช เจริญธรรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ อุดร  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงไปรยา สุราวุธ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ อุดร  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงรพีภัทร ปถพี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ อุดร  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงสุทัศทรา พรหมสิทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ อุดร  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายชัยณรงค์ หมู่หนองสังข์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๒๒
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขำชัยภูมิ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงปยะวดี คำแพง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายธัญยธรณ์ สุขโข
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายภัทรพล พิมสุวรรณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายฐิติพงษ์ บุญโนนแต้
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุทธิมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงบุญสิตา ถาวงษ์กลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงปรียานุช คลังชำนาญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๔ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงธิติมา ทองเฟอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงวงศ์ชนก เชิดกร
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงสกาวรัตน์ ดวงมาลา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายวัชรากร ตระกุลศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายภัทรพงษ์ เติมทรัพย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายศรานุวัฒน์ ปานจำรูญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายนนท์ปวิต คันสูงเนิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงจิราณี วรจิต
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงชาลินี ชัยคิรินทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงอรัญญา ริมโพธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา คำบุญช่วย

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายจิตวิสุทธิ ภะคะมา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายณภัทร โสดาวรรณ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ก้องสนัน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายสุภาพร พินโย
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงณหทัย โพอัมพล
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงณัฐธิดา หงส์จันทา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงญาณิศา ขันตี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายอำพล ทองใบ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายอัฐพล พิมพ์วงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กชายกีรติ ฤกษ์เมือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายอาทิตย์ พงธิราช
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ โคผดุง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ หวัดวาป
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายภาณุพงษ์ วรรณพงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายเอกรัตน์ อินชูวงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายสุชาติ หงษ์หิรัญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงชืนกมล

่

พวงชัยภูมิ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงแพรวา โสขุมา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงณัฏฐนิชา แสงน้อย
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงธันวารักษ์ แส่กระโทก

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงกนกธร พลทะยาน
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงรุ่งนภา กองภูเขียว
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงจิราพร จงจิตชอบ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงขนิษฐา ต่อศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๕ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงวนิดา สอนผิว

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงปภัสสร เสือนไธสง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงยุวธิดา ลาเสน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงวนิดา คงกระพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงปานทิพย์ หาริกัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ สายหมืนไว

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงคีตภัทร พิลาทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญเปลียน

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงปยะดา เทวีกุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายนพดล ฝาชัยภูมิ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายสรรพ์ชัย สายฉวี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายจิตรเทพ ภูเขียว
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายวิเชียร วงษ์มณี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายปุณรณินท์ ดวงจิตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายอนันต์ ศรีชาติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายปุญยวีร์ อมรกุลสวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายสุดารัตน์ บุญถึง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายจันทร์จิรา สิงห์กุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายณัฐชนัน เพชรตะกัว

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายพรนิปราย ฉิมเขียว
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายพนัดดา จันทรา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายกนกวรรณ ขันทองดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายรัตนาภรณ์ เทียนชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายศิรินธร งอกคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายณัฐธิญา จิตต์พิทักษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายศศิวิมล แก้วยินดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงจริยา พานอ้น
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงแพรวรรณ ทองเทพ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงวรกานต์ สุขกิจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงภัทรวดี ขุลีหลาย
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๙๕
เด็กหญิงนนต์ธิกานต์ สาสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงรักษ์สุดา ขวัญคุ้ม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงฐานิดา ลาภบำรุง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงญาณิษา เอือหนุน

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงวรรวิสา วงษ์ลำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๖ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงทิพย์สุดา บุญโยธา

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ดังโพนทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายยุทธนา บำรุงนา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงอัญชลี ทองคำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงพิมมาดา สิทธิดุก

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงณัฐมล หัวข้อ

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๖๐๖ เด็กชายปราชญ์กิดากร
จำนงค์บุญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กชายณัฐชัย ผลาฤทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กชายกรรณชาติ สรรพอาสา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายพรณรงค์ ลันทูน

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายตะวัน เขียนจูม

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายพงศธร คำทองเขียว
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายวรายุทธ์ ปาละพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายณัฐนันท์ สุภนาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๑๔
เด็กหญิงเบญญทิพย์ โยชัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มีอิสระ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ดังชัยภูมิ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ อาจเทพ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงสุภัคจิรา นาคะหงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงนันชนันท์ เทียมโฮม
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงอภิชญา ไพศาลธรรม

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงดารารัตน์ ไทยสุวรรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงวรัญญา งามกระบวน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ แพงไธสงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายอดิสรณ์ สองเมือง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายปฐวีกรณ์ มลัยแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายอิทธิชัย สืบวงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายสุรเดช สารคำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายวรพงษ์ หล่มเพชร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายจิตติกร ธันยาหาร
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายเอกสิทธิ

์

สุภาสัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายสิทธิชัย แซ่ย่าง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายนัฐนนท์ ไทยสุวรรณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายวัชรพล สุขเกษม
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงศิริรักษณ์ เลิศประเสริฐ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ผิวเผือน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงดาราวลี เบ้าโนนทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงปยะฉัตร ธรรมปญญา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงศรีรัตน์ วิจันทร์โว
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงอรปรียา ธรรมศิริ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงนันทิยา กัณหาเขียว

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๔๑ เด็กหญิงประกายเพชร
สุขวิเศษ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงสุภัสฐิชา จิตรมา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงญานิสา นำเพชร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายต้นหนาว ปราณีชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายลิขสิทธิ

์

ชนะชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายวุฒิชัย ชนะพาล
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายพีรณัฐ คบมิตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายพนัส ภิลัยวัน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายพงษ์พล มลัยขวัญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายเจริญวิทญ์ ศรีสงคราม

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายธีรภัทร พลอาจ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายวรากร พรไตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายวัชรากร สัมมิตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายภิรภัทร โคนชัยภูมิ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ใยไธสงค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงจีรณา รักษากุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงศิริยา พันธ์ฉิม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงณัฐมน กาชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงเกวลิน อินทฤาชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงรจนา ภูพูลพันธ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงปาณิศา กระแสสังข์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงชมพูนุช บุหลัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงปยวรรณ พงสระพัง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงวิภาภรณ์ พิมพา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงอรปรียา เปาเสก
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ หนามดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงสุภิตรา สุเหง้า
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงทานตะวัน วิญญายงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงกฤษณา กุดสงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๘ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงละอองดาว รักษาพล

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงจินดาทิพย์ กองหิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงสุจิตตรา คามตะสีลา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงจตุพร รินทร์ขอม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีหานาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายนพนันท์ จุลนันท์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายชาญชัย สุดใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายผดุงศักดิ

์

เริงชัยภูมิ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายทิวา แก้วพิลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายเศรษฐดา ใยไธสงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ หมู่ไพบูลย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายนพรัตน์ ชนะชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายระพีพัฒน์ แก้วกรองทรัพย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายธีรชัย ค้ายชัยภูมิ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายณรงค์ชัย เจริญไว
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๘๕
เด็กชายทรัพย์มงคล คงศิลา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายปยพงษ์ สืบวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายทิวากรณ์ ผลภิญโญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายนพรัตน์ จันทะเลิง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ หาญณรงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงกฤษณา ศรีลา

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงปณัฐดา ศรีผาวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงศิปะศินีย์ อรุณโรจน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงปานตะวัน คะนาวัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงณัฐวรา ศรีทาสังข์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงนิลมณี นิลมานนท์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงตรีทอง ชาวนาเสียว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงรวีวรรณ คามตะสีลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงธมลวรรณ บ่อกำเนิด
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงจิรวรรณ พึงพรหม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ปาลทิพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงศศิธร บ้านพลับ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงดลยา แพงไธสงค์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงอัญชิมา ขอดคำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๐๔
นางสาวปยาภรณ์ รวงงาม

๑๔/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๙ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๗๐๕
นางสาวจิราพร ดินแดง

๐๘/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๐๖
นายสำลี ทองภู

๒๗/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงศิริพร ตุละพิพาก

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กชายพงศ์วิษณุ ผามะนาว

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายจีระพันธ์ ผาบัวลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กชายสิทธิพร ฤาชา

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายธนพล ทุมพิลา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงพิมนภา ลอยเมืองกลาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงรัชดา จัตุจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายชัยชนะ แน่นอุดร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงอรทัย เจชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ ยืนบุรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ทิพประมวล
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายอดิเทพ กาสี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงอรอนงค์ ปองขันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายชินวัตร ฝาชัยภูมิ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายฉัตรพร ปาริโต
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงฉัตรธิมา มีสุวรรณ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ กระบองแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายวีระภัทร นามศรีอุ่น
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายภาณุวัฒ แสนรัตรน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายนรากรณ์ สมทรัพย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายวงศธร แววสระ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายอนุชา สนุสนธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายพินิจ เงินงอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายภานุกรณ์ ทุมนานอก

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนทิพย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายธีรภัทร พรหมบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายวรเชษฐ์ อู่เกิด
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

สนธิ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายแสงเพชร กระจ่างศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายพีรพล ชาสุด
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายภิพัชรพงษ์ เพียรแท้
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงสุภาพร ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายอนุชา แทนพลกรัง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๐ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

สาลีลาด
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงโชติชนิต ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงจิรนันท์ คงโพธิน้อย

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงบุญฑริกา ฉิมนิล
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายวัชระ คบบัณฑิต
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายปยะภัทร ยงดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงชลธิชา ลีโนนเขวา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงชมพูนุช ปนม่วง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ อาจสามารถ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงพุทธรักษา นราพล
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงญาดา วาปเค

๑๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายเกษมศักดิ

์

บุญทองเถิง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายณัฐภูมิ ชาลีวัน
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายธีรภัทร วิเศษศักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายปลันธ์ คลังระหัด
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายภัทรพล ฦาชา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายศรายุทธ เหล่าลาภ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงกัณณิกา ชนะภัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงนำฝน ใจแสน
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงพิชญาภัค ขำโครม
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงวริศรา จ๋าพิมาย

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงวรนุช พิมพ์น้อย
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงศิริจันทรา ชานนท์เมือง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงอภัสรา ฟุงฟู
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ อาจฉกรรจ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายตะวัน โสทะธง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายกรรณิกา กล้าศึก
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายปยะวัตร ยงดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายรัชชานนท์ คำเดือ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายชวัลวิชญ์ คงสัมพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายยศธร คณารัตน์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายพัชรพล สุดมังมี

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายกังวาน แสงเมืองเก่า
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายสมัญญา ปกไธสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายธฤติพันธ์ ดาวแจ้ง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๑ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงขิมรินทร์ ถินอุดม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงบุษรินทร์ วงศ์เอียม

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ตันติวัฒน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงรัชนก มุ่งดุกกลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงมนฤทัย ไขสี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงสาวิตรี ภิญโญดม

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงศศิวิมล พรมเดือ

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงศิริวรรณ คำภูมี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงเมษา ฦาชา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงอรุณกมล หนูแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายภูวดล กันแคล้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายกิตติชัย สิกุลจ้อย
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงพิมพ์จันทร์ ผามะนาว
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายยุทธนา สมบูรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายกฤษฎา กินขุนทด
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายอนุชิต ฦาชา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๙๑
เด็กหญิงเกษชรินทร์ เกินโนนกอก

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๙๒
เด็กชายเทริดเกียรติ เพชรประดับ

๒๐/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายกัมปนาท ก่อพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายชินวัตร หาญชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายชัยธวัช สิงห์ขามปอม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ขันศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายนิติภูมิ จับจด
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายยอดขุนพล หวังผล
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายสิทธิโชค งามภูเขียว
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงคีตภัทร พรมเดือ

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงพัชรีพร ภูมิไธสงค์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงศศิมาพร บุราณ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงสาวรินทร์ นาเดือ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงสุนิสา จันทรินทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กชายรเมศ เชือนกขุ้ม

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายธนากร ขุนกัน

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายมนัส แย้มศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายกฤษณพงศ์ แต่งเมือง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายสุทธิพงศ์ โคตวงษา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๒ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กชายบัญญพนธ์ ภูมิมี

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงโชติรัตน์ แก้วเมืองกลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงบุษบา รัศมีดาว

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงณิชารัตน์ ลาปะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา งาคะเชนท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายอติภัค ปอมพยัฆ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายศราวุธ พงษ์สมศักดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวใส
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายทีม ขำภูเขียว
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายมงคล กิงมะนาว

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายวายุ เฟสูงเนิน

๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงปาริชาต สัจจะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงณัฐพร โค้งภูเขียว
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงปลายฟา กิงมะนาว

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พุฒนาวงค์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงเขมิสรา งาคชสาร
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงนันทกร ธรรมปญญา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงรุ่งนภา นามบ้านคร้อ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงจิรัฐติกาล โพธิสันเทียะ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงนันทิลา มาโยธา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายธระพล ธิมะสาร

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงปวีณา คุขุนทด
๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงกรกนก มะลิซ้อน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมอาจ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๓๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กำลังศิลป

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงภัณทิรา สระแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงสุทธิดา ฤกษ์ดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงเจริญขวัญ ภิญโญดม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายศุภกฤษณ์ ชวนชัยภูมิ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายจีรยุทธ ใจชืน

่

๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายธวัชชัย พิลัยพงษ์ ๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายจิระพันธุ์ รอญยุทธ ๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายสุขสันต์ ทองประภา
๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายเอเชีย ทองประภา ๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายวีโก้ ญาติปลืม

้

๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายณัฐพล ทรัพย์พงษ์ ๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงศิรินญา ทองจำรูญ ๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงรมย์ธีรา รอญยุทธ ๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงปาริฉัตร รักษาชนม์ ๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงพัชราพร มาทา
๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายนันทนา วันทา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายพลวัฒน์ ทวีชีพ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายกิตติภูมิ หิรัญโรจน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายณัฐกิจ สนิทไทย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายณัฐการณ์ สนิทไทย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายอุเทน งานประเสริฐ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายจกราวุธ ละลมชัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายกฤษดากร แกมคำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายพันธกานต์ สารัง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายสรธร สีหาชัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายพัทธกร เมืองนก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายปยพันธ์ รอนยุทธ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงสายฝน จำปาทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงศิรินภา เริงชัยภูมิ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงวรัญญา พลเดช

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงชลธิชา อาจประจักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงศริญญา สุสมบูรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงอลิศลา วิลาวรรณ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงธารดา ทองจำรูญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงสิริภาภรณ์ เกียรติขจร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงธีรดา หาญละวคร

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ทักษิณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายสหรัฐ ทวีทรัพย์ ๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายณัฐภูมิ แกมคำ ๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายสธน เริงชัยภูมิ
๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายปรเมษฐ์ กุมขุนทด ๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายอรรถกร พงษ์เสาร์
๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายรัฐพล เพิมยินดี

่

๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายกรกวินท์ ลีกอก
๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายจรยุทธ วงษ์ชัยภูมิ
๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๔ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายศดานันท์ เขียวรืนรมณ์

่

๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายโชติมา ร่างเจริญ
๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายปยะธิดา รอนศึก ๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๘๓
เด็กชายอัจฉรานันท์ สุทธิ ๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายจิรัฐิติกาล คามตะศิลา ๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายวิยฉัตร ดวงจิตร
๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายสามิตรี สิงห์อาจ ๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายอรวรรณ ต่อติด ๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงเลอลักษณ์ จอกแก้ว
๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงวรรณวิสา เชียงคำ ๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๙๐ เด็กหญิงณัฐกานต์มณี
สุริยาวงษ์ ๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงกนกพร มงคลจิตร ๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงทิศยาพร สนิทไทย ๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายพลเชฏฐ์ กองมา
๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายลิฤทธิ

์

แดงสุวรรณ ๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แดงเจริญ ๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายอตินันท์ เฉีอยกลาง

่

๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ ปาเปา ๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายชสธาร จอกนาค ๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๘๙๙
เด็กชายสุประวีณ์ณัช ประสานแสง ๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายอัษฎาวุธ เครือแก่นแก้ว ๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๐๑
เด็กชายอรรถวัต รองศักดิ

์

๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงกุลธิดา คามตะสีลา ๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงสุธาสิณีย์ ปญญาพิมพ์

๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงปริญาภรณ์ ญาณประสงค์ ๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กหญิงปุญญิสา ดานชัยภูมิ ๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงสุจิรา โสดา

๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงภัคธีมา แม้นมาตย์ ๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายนัฐกร นันทะรา ๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุโคตร ๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายสุประดิษฐ รักษาชนม์ ๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายจิตรภณ พร้อมใจ ๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายธีรวัฒน์ งามชัยภูมิ ๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายภานุวัฒน์ เพียรวิชา ๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายบรรณสิทธิ

์

พูนรัตนบัณฑิตย์ ๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๕ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายบุญญสิทธิ

์

บุญเกือ

้

๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายปวริศร์ หมันการ

่

๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายธีรภัทร สุกรี ๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายยอดเพชร นาคคำ ๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายธนภัทร จอกนาค ๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๒๐
เด็กชายวาคิม บุญเกือ

้

๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

หิรัญคำ ๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายณัฐพล ธุลีจันทร์ ๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายอาทิตย์ จันทะโยธี ๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อ้อนอุบล ๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายรัฐภูมิ สุโพธิ

์

๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายจิรายุ สุวรรณศรี ๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายศุภวิชญ์ ขุนบรรจง ๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายพีรภัทร ผดุงจิต ๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายยุทธศักดิ

์

ศรีทุมมา ๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๓๐
เด็กชายภูริภัทร สาชะรุง

๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายชินกฤต โคนชัยภูมิ ๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงชลธิชา สุกาวงศ์ ๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงพลอยสกุล ศรีนวลจันทร์ ๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงอรปรียา มงคลพงษ์ ๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงแก้วกัลยา รูปพรม ๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงขวัญจิรา ชนะจอก
๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ขันชัยภูมิ ๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงนันทิชา ต่อโชติ ๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์โสภา ๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงกัลยกร ภิรมย์ชม ๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงวริศรา คณารัตน์ ๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงประณัยยา เริงชัยภูมิ ๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงกานต์ติมา งอกนาวัง ๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงกรกนก พงษ์สุวรรณ ๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงเพชรดา ทองกรณ์
๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงปกีรณา คนชัยภูมิ ๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๔๗
เด็กหญิงเข็มมิกาพร งอนชัยภูมิ ๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ บำรุงเชือ

้

๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงชไมพร สีหาวงค์ ๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๖ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายธนวุฒิ สีภูหล้า ๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายคเชนทร์ ไทยชัยภูมิ ๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายวรากรณ์ ชารีพร ๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายรชเขตต์ ขวาไทย ๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายณัฐนนท์ ข่าทิพย์พาที ๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายนนทวัฒน์ ทองงาม ๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายภูเบศร์ ครองปญญา ๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายณัฐพล คุ้มไข่นำ ๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายณัฐนันท์ หงษ์วิเศษ ๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายธีรพงษ์ สนิทไทย ๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายพีระพล งามปญญา

๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิ ๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายภวิล โทสินธิติ ๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายธนพล หิรัญชาติ ๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายปวริศร์ ทองหลาง ๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ แคะนาค ๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายธนากร คณาโจด ๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายธนภูมิ ธนูศิลป
๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ประสานพันธุ์ ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายปยวัฒน์ ดีบ้านโสก ๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงศดานันท์ พิจิตร ๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงพัชรา เสนาไทย ๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงกชกร เพ็งทิศ ๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๗๓
เด็กหญิงอังคาลีนาฏ แพนชัยภูมิ ๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงเกศนภา พนาลัย ๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงรัชนีกร ไสยาสน์ ๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงชริดา แกนยางหวาย ๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงสกุลทรัพย์ ห่อทอง ๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงวรรณนิภา ทวีชีพ ๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงอนันญา รอญยุทธ ๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงชนัญทกานต์

ชนสูงเนิน ๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงไรวินท์ บังวิเศษ ๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๘๒
เด็กหญิงรัชดาวรรณ แก้วโนนตุ่น ๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงทักษพร พงษ์สุพรรณ
๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงเมษยานี ตะโคตร ๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงอลิศรา รอนศึก ๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงปยะฉัตร ตะวิสุทธิ

์

๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงภิญญาดา เลิศนามน ๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ญาติปลืม

้

๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงเจือจันทร์ คลังจินดา ๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงชุติมา ทองจำรูญ ๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงณัฐนิชา ภูเมืองปาน ๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงรัตนาวดี เกลียงเกลา

้

๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายจักกริช พิมพ์โคกสูง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายภูวเนตร งอนชัยภูมิ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ฉาบพิมาย
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายณัฐภูมิ สพรัง

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายธนาคิม พึงไพศาล

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงอรวรรณ หมันจิต

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงฮาณา ไกรใหญ่
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงสายสวรรค์ คุ้มไข่นำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงสุชานันท์ ชาวโพธิสระ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงชรรกอ วงศ์บุตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายวชิร นามโท

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายพลพล เจชัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายธนากร ธนูรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายภูเบศวร์ ผดุงปาน

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายสุเมธ แจ้งสว่าง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายนันท์มนัส พลเสนา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงคณิศร เหล็กโชติ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทันรังกา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๑๑ เด็กหญิงปริญญาภรณ์
ตนชัยภูมิ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงสุภาพร แทนรินทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงปรารถนา รุจาคม

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงสมิตตานัน อ้อนอุบล

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงปยะฉัตร ประสานวงศ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงพิไลพร นาคาแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงสุมาลี อุนาวงศ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายภูริพงศ์ แสนกล้า

๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายณรงฤทธิ

์

โมครัตน์ ๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๘ / ๒๓๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายณัฐพล สิจง ๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กชายเด่นดนัย ศรีพิทักษ์ ๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายคชภัค อินแสงแวง ๐/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กชายคณิศร อินสมบัติ ๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายพีรพงษ์ สุนเจิม ๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๒๕
เด็กชายเจดษา ปกสันเทียะ ๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงจริยาภรณ์ หิรัญมูล ๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๒๗
เด็กหญิงลัดดา แตงเชือ

้

๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงศกาวรัตน์ สว่างพืน

้

๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กชายรัฐภูมิ เขตแดน

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโจด ภูมิสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายจิตรายุส์ วงษ์นามน

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโจด ภูมิสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๓๑
เด็กชายเมฆา สงวนพรม

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโจด ภูมิสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๓๒
เด็กชายพนัส พลเจริญ ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโจด ภูมิสวรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กชายนพรัตน์ เจียมชัยภูมิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค มณีรัตน์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายวรวัฒน์ งามประเสริฐ ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค มณีรัตน์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายอธิวัชร์ สงไข่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค มณีรัตน์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงอรพิน อิมกลม

่

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค มณีรัตน์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงจีรนันท์ งามจำรัส

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค มณีรัตน์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงศิริวรรณ ต่อโชติ ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค มณีรัตน์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงขัวญฤดี สามหมอ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค มณีรัตน์  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

ยามชัยภูมิ
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโจด หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงปลายฝน อนุไพร ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงปรียานุช เจิมแสน ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงจตุพร คำศิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ พลเดชา

๓๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงจิรวรรณ์ วงศ์ชัยภูมิ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงศิริประภา อ่อนแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๔๗
เด็กหญิงทิพจันทร์ ไข่หนุ่นหลาย

๑๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงวรรณิภา จันทะนัด ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงณัฐิชา เค้าภูเขียว

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายพุทธิพงษ์ บรรลุสันต์

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๕๑
เด็กชายกฤษฎา งามปญญา ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๕๒
เด็กชายภีรภัทร ใจเกษิม

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายศรายุทธ แดงสวัสดิ

์

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายธนารัตน์ ยิงชนะ

่

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๙ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายจักริน อ่อนแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กชายอรรถพล ชัยแก้ว

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายประกาศิต สาคุณ

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๕๘
เด็กชายรพีภัทร กุลสุวรรณ์

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงศศิกานต์ พึงชัยภูมิ

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ขอสูงเนิน

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คลาจันทึก

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงอาภัสรา อาจนาเสียว

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนามน หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๖๓
เด็กชายคฑาวุธ อ่อนภูเขา

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กชายธนากร โคตรแปล

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายพิชิตชัย ชำนาญ

๑๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๖๖
เด็กชายศตวรรษ ไกยะวรรณ

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๖๗
เด็กชายเสฎฐวุฒิ บุตรจันทร์

๒๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กชายเอนกพงศ์ บดีรัฐ

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กหญิงชุติมา คามตะสีลา ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายณัฐดนัย จันทะบูรณ์

๒๖/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กชายณัฐนนท์ จันทะบูรณ์

๒๖/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงสิราวรรณ หาญอาษา ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงสุพรรษา งามเล่า

๑๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๗๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ สมบัติหอม ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กชายเจษฎา ศรีทุมมา

๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายฉัตริน คาดสนิท ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายณัฐภูมิ ดรตรีไพร

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เวียงชัยภูมิ

๒๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๗๙
เด็กชายธนากร หงษ์วิลัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายวัชรพล อ่อนทะ ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงธนภรณ์ คะเณรุพันธ์

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ หาดแก้ว

๒๕/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จันทะบูรณ์
๒๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงวรัญญา พรหมชาติ ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงศรรศินันท์ หงษ์เงิน

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายเทวราช เสนาเมือง

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๘๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

คำมะตะศิลา
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กชายนครทัย ปสนุ

๑๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงหฤทัย นามภัย

๒๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๐ / ๒๓๑
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ชย ๔๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงอัญชลีพร ดวงตา

๒๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๙๑
เด็กชายนฤพล พฤตินอก

๑๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายนันทวัฒน์ แตงวงค์

๒๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายวรรณลภย์ โง๊ะบุดดา ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายวัฒนศักดิ

์

หงษ์เงิน ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๙๕
เด็กชายศิวพงษ์ ทบแก้ว

๑๓/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายยุทธการ การัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๙๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดรตรีไพร

๒๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๙๘
เด็กหญิงกุลธิดา โพธิเงิน

์

๒๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๐๙๙
เด็กหญิงจุฬารัตน์ กงชัยภูมิ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงณฐอร ปานทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๐๑
เด็กหญิงนิธิศตรา ช่วยนา ๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงปาลิดา มะลิกอง

๓๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงภานิดา หงส์ประเสริฐ

๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงรัชดาพร หงษ์เงิน

๑๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงอภิญญา สังฆะมณี

๒๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๐๖
เด็กหญิงอรปรียา ปญญามัด ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายกฤษณะ แก้วสุพรรณ์

๑๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กชายไกลสุบิน ทองแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๐๙
เด็กชายธันวา ร่างเจริญ

๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๑๐
เด็กชายธีรดล คงเทียมศรี

๒๗/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายธีระทัศน์ ธรรมโชติ
๑๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายบุรณัน ระดากุล ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายบูรพา กันทะเนตร ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายไพบูรณ์ ชาวนาฮี ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายสมประสงค์ เวียงชัยภูมิ
๒๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายสรศักดิ

์

บูรณะ ๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทวีทรัพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ เบญจวนิช
๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

วิไลวรรณ์ ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สระแก้ว

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงกัณณิกา ธรรมิภักดิ

์

๑๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงเกษมณี ลำมะนาด
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงทิพวรรณ เรือนไทย
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงพราวนภา ยิงกล้า

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๑ / ๒๓๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงวิภานีย์ ดีขยัน
๒๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงศศิกานต์ แตงพงษ์
๒๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายประติพัทธ์ ทาแจ้ง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดกลาง กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายวุฒิชัย จวบโชค
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดกลาง กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงมยุรี จวบสมบัติ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดกลาง กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงนำรินทร์ พิมพ์ศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดกลาง กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงกาญจนพร จำรัสโภค

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดกลาง กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงจีรนัน เจริญวรรณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดกลาง กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงยุวริน เชือศิริ

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดกลาง กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงวิชชุพร ชนะอุดม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดกลาง กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงนำผึง

้

ไม้แดง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายศิวดล ศาลายุทธ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายณัฐโยธิน หล้าคำภา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงบุษราคัม เจนดง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงณัฐริกา ท้าวแสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๔๐ เด็กหญิงประกายทิพย์
ศรีสุข

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงณัชชา ผิวนางงาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงปนัดดา ปญญารังกา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงอรวรรณ บุญรอด
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายศุภฤกษ์ เสนาพล ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนโจด กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายโชคชัย ทาแจ้ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนโจด กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงปยนันท์ แห้วเพ็ชร
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนโจด กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงสราศิณี มาลัยคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนโจด กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงวรรณธิตา ลบไพรินทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนโจด กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงนันท์ชพร เจริญวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนโจด กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงอุมากร แนวงาม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนโจด กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงภูมิพิณญา ภูมิคอนสาร
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนโจด กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงอัณทิชา วิชาดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนโจด กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงพรมณี ไวสุวรรณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายวงศพัทธ์ ชัยบุญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงดารารัตน์ เจริญวรรณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๕๖
เด็กชายกฤษรานนท์ ประเสริฐ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายอธิชา พละ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงอัษยา กินเสน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงสุภัสสร จิตรกล้า
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๒ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงอัฎฐวิตา คำมูล

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายรัฐภูมิ ชินภักดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายวัชรศักดิ

์

จิตรกล้า
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายภูริภัทร แก้วถม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายธนากร ประเสริฐ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงชนิดา จวบทรัพย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายศรคม นะจะคุณ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายชุติเทพ เจริญถิน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายนันทกร อินกำบัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายพิพัฒน์ การสน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ทุทุมมา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายรพีภัทร เลนนาแซง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงกนกอร นามวิจิตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงพิมพ์ลดา กาสี
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงสุวัจนี มาตุ้ม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงณัฐณิชา วงษ์อินตา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายศักดิดา

์

เกิดสมบูรณ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายอริตา จิตรกล้า
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายภูทเนศ นามวิจิตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม กุดมะนาว  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงนำทิพย์ ตลับแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กหญิงณัฐชยา ไชยสมบัติ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงพรนพา แจ้งเจริญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ เรืองเจริญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายเจษฎา น้อยวิเศษ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายกฤษฎา ดวงเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายถาวรศักดิ

์

ลีทา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงศศิกาญ ชีพอุบัติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายก้องภพ นากรณ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายทิณณพัฒน์ พิมพาคุณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงศรัณย์พร เปร่งคอนสาร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายอธิชา บุรมย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีลาอาจ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงนฤมล เลิศคอนสาร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๙๓
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ จูงนาง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๙๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ปราบพาล

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๓ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายยุทธนา มีแวว
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายพฤกฤษ ต่อศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงณัฐธิชา ตลับเพชร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงวลีพร หาญชนะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ห้องแซง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบัว โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายณัฐพีวิทย์* ชาติสุภาพ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบัว โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กชายสมพงษ์ ชำนาญวงศ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบัว โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๐๒
เด็กชายสุนัน สีหาวัตร

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบัว โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายอัษฎาวุธ จำรัสแนว

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบัว โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ตะสูงเนิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบัว โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงปรารถนา เปยสูงเนิน

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบัว โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงนำฝน ปนสกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบัว โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงปรีชญา บัวศิลา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุปางวัว โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงธีมาพร ศรีสอนเวียง

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุปางวัว โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายภัทรภรณ์ ตู้ภูมิ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุปางวัว โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายธัญญะ อาสารินทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุปางวัว โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายทนุพงษ์ ตลับเพชร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงวิยะดา บุญมา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงอุษามณี หลาทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงมนัสยา ตราเงิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงกนกพร ประเสริฐสม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงวิมลศิริ มุทาไร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายปฐมพร กุมภาโร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายวิรุฬห์ หลาทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายพุฒิชัย ละอองศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายธนกฤต เคนเวียง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงจีระวัน เจริญดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงไอยวัฒน์ วรรณสุทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงกาญจนา ประเสริฐสาร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงพิยดา ตราเงิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ ทองสน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงมัญลิกา สุขขุ่ย
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายจุระสิกษ์ เรืองเจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๒๘

นายสถิตพล มาเพชร
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายเอกรินทร์ เข้าตุ้ม
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๔ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายธวัชชัย ข่มอารมณ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงนัฐณิชา ต่อวิญญา
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๓๒
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ เลิศคอนสาร

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงภาลินันศิริ ภูมิคอนสาร
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงสุทราศิณีย์ ศิลาลาย
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กชายเลิศมงคล ยามชัยภูมิ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายกฤษณะ สุวรรณรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี เย็นอารมณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายวัชระ แต่งภูเขียว
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายธนภูมิ สอนลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กหญิงพลอยชมพู กุลด้วง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงอรุณวิสา ปรีดีวงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ ปลืมญาติ

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายชลพัฒน์ เปรมใจ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายอภิรักษ์ ศิริสม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กชายณัชดนัย เฆ้พวง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงอรพิน เรืองเจริญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชมภูวงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายภูมิธนภัทร ตลับเงิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายอัครเดช ทองหลาง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงกนกอร ปลืมใจ

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ คณากัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงปรารถนา ทิพรักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงธนพร พาลารักษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายถิรวัฒน์ คองตา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงฑิฎา ปราบพาล
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายธราธิป คุณแสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายยุทธศักดิ

์

กวนคอนสาร
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายวิวัฒนาการ สายทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงอรณา ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กชายธนพัฒน์ นามบิดา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงชมพูนุช ไพรทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายธนกร หว้ารัตนะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายอลงกรณ์ พรหมโคตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายธีระเมธ เข้าขาย
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร เจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๕ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายพงศกร สมัครสมาน
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กชายสุริยา บุญญาชีพ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายธันวา ยศสมบูรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงพัขราภา สมท้องที

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงณัฐพร สังวิบุตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงอรอนงค์ อภัยสูงเนิน

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง เจดีย์  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายฉันท์ชนก ทองลาด ๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ เปรมปรี ๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงอรปรีญา วระสาร
๒๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงภรวรินทร์ เสนาเจริญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายอิทธิพล พลอยกลาง ๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายโชติวัฒน์ แก้วหล้า
๒๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงอรวรรณ เลือนป

่

๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา พิมพ์พล
๒๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงศินิตธา อินทร์ช้าง ๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงเจนจิรา ถือศักดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายณัฐพล คำนา ๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงสุนิศา ลาดบัวขาว
๑๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงสิรินยา ชอบพิมาย
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงสุกัญญา บุญศรัทธา
๑๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายอาคม สีทำ
๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายอนุสรณ์ ทำทอง
๑๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายอนุรักษ์ มนตรีภักดี
๒๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายศักดินันท์ อังคะสี
๒๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายศิวะสร อรัญชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายธนกฤต เชือศิริ

้

๒๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ภูมิคอนสาร
๒๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ถือศักดิ

์

๒๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายยศพล คำเสนา ๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายคณิศร บุญที ๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายเกียรติชัย กุลด้วง
๑๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงแอน คำเสนา
๑๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงอังคณา ศรีเหลียมงาม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงวนิดา สมอาจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงธนิดา ภูสีดิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๖ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงไพรินทร์ วิจารย์วงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงภาวิณี คุ้มบ้าน

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายปรัชญา ประภาษี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๐๓
เด็กชายศรศักดิ

์

อุ่นจำปา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๐๔
เด็กชายปรัชญา ปรีดีวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๐๕
เด็กชายธนา กล้าสู้

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายยอดเขา ไชยคำพา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๐๗
เด็กชายสุวิจักขณ์ ถือศักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงนุชนภา ลือกำลัง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงธัญจิรา เลิศคอนสาร

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงกนกพัชร ดวงจินดา

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงอำพร สุวรรณเลิศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๑๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วรรณวินัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงฐิติมา นัทธิวัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกทา นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายธนกร ตาประดับ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกทา นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายต้นกล้า มิงสูงเนิน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกทา นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ ปนโท
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกทา นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายนครินทร์ กุดจันทึก
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกทา นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงอารียา บุญกอด
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงเอราวัณ ชาติแจ้ง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เดชครอบ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ มีดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงรุ้งนภา อืนมัง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงเพ็ญณภา มนตรีคลัง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๒๔
เด็กหญิงพิชย์ญรัตน์ เจริญคุณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงมัณฑนา วงษ์จันทา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงยลดา ฟอนตะครุ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงสุจิรา กะนะฮาด
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงพัชริดา ยินดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงวิจิตรตา พลอาษา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กชายชินพัฒน์ แก้วเวียง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายภูศิลป สิบรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายปยะ มานาดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายชินภัทร จิมขุนทด
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายยุทธนา เฉิดดลก
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๗ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีวาท

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายไชวัฒน์ ทัพธานี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายฉัตรชัย ขวัญจำเริญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงอนุภัทร เดชวิจารย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ ทัพธานี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงศศิธร คงเมือง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงปนิดา หลอดอาษา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงสุนิสา บัวกลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงลลิตา แบ่งคอนสาร
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงเกวรินทร์ เจริญคุณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงสุภัสรา แก้วตา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายสุทาเทพ แซ่ตัน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหัวนา นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายปฎิภาณ พลทะยาน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหัวนา นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายคีรภัทร์ เปงคอนสาร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหัวนา นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายกันต์ธีร์ ศรีสกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหัวนา นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๕๐
เด็กหญิงพิชญาภา ปลืมใจ

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหัวนา นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๕๑
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ทำสาหา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหัวนา นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงฑิตฐิตา เรืองเจริญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหัวนา นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงนฤมล กุลด้วง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหัวนา นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ กุลด้วง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหัวนา นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายธวัชชัย บุญโสภิณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหัวนา นาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายภัทรศักดิ

์

ไชโย
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองบอน ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงอาธิตยา ลาดคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองบอน ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายเสรีชัย เสนะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองบอน ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายรชดา ชาติอดุลย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองบอน ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กชายธรรมนูญ ปลืมใจ

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายธวัชชัย โยธาธรรม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองบอน ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กชายธีรพัฒน์ ทัดเทียมพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองบอน ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายมงคลขัย ภูมิคอนสาร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองบอน ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กชายสุทธิภัทร ต่อวาส
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงช่อผกา ปลืมใจ

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงพิชญ์สณี ศรีวิไลย
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงขวัญข้าว เลาเงิน
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงสุนันทา พรมดวงษี
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงนาถตยา เดชบำรุง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๘ / ๒๓๑

้
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ชย ๔๔๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงรวีวรรณ มลศิลป

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงรัชณีกรร พรมมาลีณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงเอกราช สุนทรประทุม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายณภัทร กันตีมูล
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ได้ทุกทาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายเทพชริน จันทร์บัว
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงภานุวัฒน์ นาคบุตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงนันธิชา แย้มฏีกา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงชลิดา อินอิม

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงปาริชาติ ทองลีดา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงศศิลดา ตู้ทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ แย้มฏีกา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงศุภนุช ชมภูเขียว
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงกัลยา มนปราณีต
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงนภัทรสิริ เติมวุฒิ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ ผากงคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายพุฒิพงษ์ ยศจำรัส
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายณัฐดนัย เต็มราษี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ ตลับเพชร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เจริญสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๙๐
เด็กชายอัษฎายุทธ เรืองเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงจิราพร เต็มวงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงอนันต์ตรา หล้าเวียง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๙๓
เด็กหญิงจินดาพรรณ ขามพิทักษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงพรรณวษา เผยศิริ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงอรัญญา เรืองเจริญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงธัญธร ชาติชำนาญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงณัฐฐา เถียรนอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงอภิญญา มาตสีมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายนนทพงศ์ ลือกำลัง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายกรวิชญ์ ตู้ประเสริฐ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๐๑
เด็กชายสรรเพชร ต่อชีวี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๐๒
เด็กชายกิตติพัฒ เภาสาลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กชายกฤษฏา เจริญถิน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ แย้มฏีกา

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๙ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๔๐๕
เด็กชายบวรวิชญ์ จิตรมาดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายนนทพัทธ์ ต่อศักดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงณิชา ประยูรชาญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๐๘
เด็กหญิงอโนมา นานาล

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายศิริศักดิ

์

ชาติสุภาพ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญบำรุง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายภัทรพล สีมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายชลทรัพย์ สุคนธ์ชาติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายธนากร วงษ์ผาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงดรุณี คุ้มบัวบาน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงชนัชชา จินดาพล
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงนุสบา ปาเปา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงอนงนาฏ ขยันการ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงพรชิตา ครองบัวบาน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงวิลาสินี ม่วงเงิน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงลัดดาวรรณ แปนหาญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงทัศน์วรรณ เสรีวัฒน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงชนิดา อ่อนชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงธิติสุดา จันทร์เบ้า
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงประภัสสร กรมรอด
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายฐิติพงษ์ หาญรบ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายภาสกร สีมาวงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายฐิตินัฏฐ์ สีมาวงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายเปนหนึง

่

เสนเพชร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายคณิศร คำมี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กชายพีรวัส แสนหนองหว้า

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายศุภโชค ปาเปา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กชายเฉลิมชัย จันเบ้า
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าบัวบาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงมีนา พรรณวงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงสุกัญญา มีโพธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงวิภาพร จันทร์ทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงศิราววี ตะเภาลอย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงพิมพ์พร ชารี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนบุดดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๐ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงทิพวรรณ พุทโธ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายคมสัน น้อยดา
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายธีรวัฒน์ สีดาวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

ย่อยฉิมพลี
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร กาพันธ์ดุง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายกล้าณรงค์ จันทร์ดร
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายวีรพล มาภักดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงปยดา หนูละหาน
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงเยาวเรศ รักตลาด
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายวสิษฐ์พล ชัยวงษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงเจนจิรา โตกทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายปริวัฒน์ ชินมา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายอัษฎาคม แตงทรัพย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายวิศรุต สักบุตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายวิชาญ หาญโก่ย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายศุภฤกษ์ ดามาพงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายธราธร ชัยสมคุณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงพรทิพย์ พูลโพธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ วระกัน
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ กอบัว
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงทิฆัมพร ทองจำรูญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ก้อนมณี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จันทะวงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงสุภารัตน์ ย่อยฉิมพลี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงชลิดา ชัยตลาด
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงจันจิรา โม้สา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงณัฐฐิญา ชาลี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงอรพรรณ วงษ์ตรีศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงเยาวภา ทาณรงค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงดวงพร ชัยสงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงศุภมาส ปรีดารัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงศศิประภา สายหยุด
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงอุไรพร เหมแสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงมลธิรา ครอบบัวบาน
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงขนิษฐา พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา นิคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๑ / ๒๓๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายจักรพล สมรูป
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา นิคม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายสหภูมิ ขวาโยธา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย ส้มปอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงกุลณัฐ หอสูติสีมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย ส้มปอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงจุราภัทร หล่าซิว
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย ส้มปอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงปนัดดา บำรุง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย ส้มปอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงยุพเรศ สุวรรณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย ส้มปอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงปยมน สร้อยทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย ส้มปอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงสุทธิดา เผ่าชัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย ส้มปอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงอจิรวดี มิตรชอบ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย ส้มปอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายณัฐวัตร ผาดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มปอย ส้มปอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์โพธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มปอย ส้มปอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงพนิดา ครอบบัวบาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มปอย ส้มปอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงพุทธรักษา ชำนาญศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มปอย ส้มปอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงพัชรพร พลจัตุรัส
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มปอย ส้มปอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หอสูติสีมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มปอย ส้มปอย  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๙๐
เด็กชายตะวัน สันทมาตย์

๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ชัยคุณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงกุสุมา วงษ์กลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ชัยคุณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงจีระนันท์ โปร่งสันเทียะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ชัยคุณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงปาณนิภา มาตรังศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ชัยคุณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงปาริตรา ประสพคำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ชัยคุณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงสิริญาณี โปร่งสันเทียะ
๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ชัยคุณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงสุภาพร พรประไพ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ชัยคุณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๙๗

นายนุกุล นาดี
๒๐/๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอซับใหญ่ ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๙๘

นายจาตุรนต์ ปานนอก
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอซับใหญ่ ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายไกรวิชญ์ คงสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายชินกฤตต์ อินบำรุง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายศิวัฒน์ ชอบสอาด

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๐๒
เด็กชายก่อพงษ์ มุงคุณคำชาว

๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๐๓
เด็กชายจิรานุวัฒน์ พันธุ์กิจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กชายภีรพัฒน์ นารักษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คล้ายชูกุล

๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงวิชุดา รัสจัตุรัส

๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงประภัสสร ลาเกิด

๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงชินารมย์ แก้วพรม

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงนุชนาฎ ทานบันเทิง

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๒ / ๒๓๑
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ชย ๔๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงกัญญาพร แก้วพรม

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงธิติมา โชติวัง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงวรัญญา นุ่มรุ่ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงถิริสา กิงข่อยกลาง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายกฤษณะ เถินมงคล
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายกฤษฎา สารสืบพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงอรอนงค์ เขตจัตุรัส
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงธิญาดา ฝานคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงฐานิดา เมืองศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายธนัฐภัทร ขวัญบุญจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กชายอานนท์ นกคุ้มนวน

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายจรัสรวี ก่อเกิด
๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

จันทร์อินทร์
๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงธาวรรณ ภูชืน

่

๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พิมปุรุ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงเกษมณี สร้อยจิตร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายนันทพงษ์ ชูสกุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายนันทวัฒน์ เรืองจันทึก
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงนฤมน กิจพิมาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญกว้าง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เวินขุนทด

๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายสุรวุฒิ ไปเหนือ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงสุปราณี ศรัทธาคลัง
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงเกวลิน พนัสนอก
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงชาลิสา ศรีเพ็ชร
๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงมัชฌิมา ทองแม้น
๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายชนาธิป เชือทอง

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงมนทกานต์ พิทักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายนำเงิน จันดา
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงสิรินดา ทองพรม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงสุพัตรา สารสืบพันธ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงนิศาชล สังข์ทรัพย์ ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงสโรชา ชำนินอก
๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายชลธี บัวนวน
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงอภัสราพร ศรีชัยภูมิ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๓ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงสรณ์สิริ จำรูญจิตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงพรรักษา ปรีชาวงศ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายพิวัฒน์ ยางคำ
๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงเบญจพร โคตรมงคล
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กชายธนากร มาสำโรง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กหญิงสุวิมล ด่านเดิม

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงการะเกด เพียงตา
๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายณัฐพล สร้อยนาค
๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๕๓
เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ บุญมา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ นพสันเทียะ
๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ แพงดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงสมฤทัย ดอกไม้ดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงณัฐธิดา อินทร์อ่อน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงฟานิดา มะปะเข
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายสุทัศน์ สีทอง
๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๖๐
เด็กชายจิณณวัตร เตียนยอด

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายฉัตรชัย สุปด

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงศิรินภา รุ่งเรือง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงปานตะวัน น้อยสุวรรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายสุรชัย เขียววิลัย
๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงสมิตตา หน่อแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงชนาพร ทองแม้น
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายวีระพล มุ่งรวมกลาง
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายวชิระ วิชาโคตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงรจนา ดอนจอหอ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๗๐ เด็กชายเกียรตินครินทร์
เสนไสย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายพงศ์สิทธิ

์

เพชรจตุรภัทร
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ วิเศษคร้อ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงอภิญญา ชัยมีแรง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงวดีลดา บุญเกิด
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายสหรัฐ พิทักษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายพีรพงษ์ ถนอมภักดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายกิติภูมิ ขาวจัตุรัส
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายรัตนชัย พรมพยอม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายเอกราช เกิดสูงเนิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๔ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กชายกรวัสสิริ ชวดขุนทด

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายสรายุธ กิงข่อยกลาง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงไอลดา อาทิตตัง

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายปฏิภาณ ชัยมีแรง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายสุทัศน์ สีม่วง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงอรุณี ชนะภักดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายเด่นดนัย จันนำใส
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายเสกสรร กิงข่อยกลาง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงวรินทร ชัยมีแรง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายฐาปกรณ์ สังข์ทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายประสพโชค สำราญรมย์

๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายอรรถพล กอจัตุรัส
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงกมลพร เมืองเกิด
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กชายชัยชนะ กักจัตุรัส
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายมณฑล เลียงผา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายภูริทัต ศิริรักษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงศุกร์ภรักษ์ แก้วสอาด
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แคว้นไธสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ จอดนอก
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ธรรมพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงพวงผกา ต้องติรัม

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๐๑
เด็กชายธนกฤต ชอบหาญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กชายณัฐพล จงพ่วงกลาง

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงสุชาฎา ขวัญมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงจิราพร เหล็กมา

๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๐๕
เด็กชายปกรณ์ สงเคราะห์ชาติ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กชายธนพล ยางคำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๐๗
เด็กชายสุริยัน บุสดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๐๘
เด็กชายชัยวัฒน์ ทองจันทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงกรรณิกา ปลวงชน

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงสุภัสร วงค์มัน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายเกือกูล

้

บุญมา
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายกิตตินันท์ สร้อยนาค
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงจารุวรรณ พรประทาน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายจิรภัทร เหล็กมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๕ / ๒๓๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สร้อยทองดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๑๖

นายศิวะกร แก้วพรม
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๑๗

นายสหรัฐ อุ่นสวัสดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายวสันต์ ชัยมีแรง
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ เตรนะกาโย
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงวรนุช จันทร์ขอนแก่น

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภิรมย์ใจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงสุพัตรา สมบูรณ์การ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายณัชยา พิทักษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงนันทิพร วงศ์รัมภ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงอุไรวรรณ สุขหล้า
๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงรัตนากร ฉะช้างรัมย์
๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายศรุต กลันกลาง

่

๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายณัฐพล พรสันเทียะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายเทพคูณชัย อาจกล้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๓๐
เด็กชายมนูศักดิ

์

ปติเก
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายวทันยู สามารถ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายเศรษฐศักดิ

์

โลแพทย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๓๓

นายสายธาร หาญสงคราม
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายสุทธิชัย วงศ์อารี
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๓๕

นายสุรศักดิ

์

จำรูญจิตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๓๖

นางสาวกัญญาณัฐ ญาติวังกุ่ม
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์จีน
๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงสุนารี ชัยมีแรง
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๓๙

นายสุธากร มณีศรี
๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๔๐
นายสุรชัย แสงมณี

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงขวัญพัฒน์ พิมพ์ศักดิ

์

๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๔๒
เด็กหญิงศิริธารารัตน์ หมอดง

๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายอัมรินทร์ หนูสันเทียะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายพรรษา ปานนอก
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายชาคริต หว่างดอนไพร
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงรพีพรรณ แก้วมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายกษิดิเดช

์

มะธิมาปะเป
๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ยศกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายณัฐวัตร ศรีสุโพธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๖ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๖๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ผลจันทร์งาม

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายเกียรติ อินบุญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายวีรยุทธ หาญมะโน
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายพงศกร งีสันเทียะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงสุจิณณา เจิมพูล
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงนันตกานต์ ม่วงลอด
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงจิดาภา บุหนองขุ่น
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงนันทิชา งามดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงสุธาวัลย์ สุระพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงกันยาณี เข็มทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงหนองโดน

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายประสพโชค กลินศรีสุข

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายมงคล แก้วทับทิม
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงณัฐนรี ลาภเกิด
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อยู่สำราญ
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงจารุวรรณ หาญณรงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ เบ้าสาธร
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เพียรขุนทด
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เชิดขุนทด
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายณัฐพล กามขุนทด
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๗๐
เด็กหญิงสุภาพร เขตบำรุง

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงอินทิรา ปนสันเทียะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงวรกมล ใบลาศน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ประสพเงิน
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๗๔

นายสวาด ตาดี ๔/๖/๒๕๐๖ กศน.อำเภอซับใหญ่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๗๕

นายชยานันต์ ยิงนอก

่

๓๐/๙/๒๕๔๔
กศน.อำเภอซับใหญ่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๗๖

นางอัญรินทร์ จาดแก้ว
๑๘/๘/๒๕๒๑

กศน.อำเภอซับใหญ่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๗๗

นางสาวนัชชา ถวิลกาล
๑๘/๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอซับใหญ่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงพรกนก จำปาจีน ๒/๔/๒๕๔๖ กศน.อำเภอซับใหญ่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๗๙

นางสาวทานตะวัน ลาดบัวศรี
๑/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอซับใหญ่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๘๐
นางสาววันวิสา บัวจัตุรัส

๒๕/๗/๒๕๔๕
กศน.อำเภอซับใหญ่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายวัฒนา นาคศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

กศน.อำเภอซับใหญ่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๘๒

นายอนุ บัวเขียว
๑๐/๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอซับใหญ่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายประชัน เกษทองมา
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายธีรภัทร เสาโกมุท

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กชายจักรกฤษ แก้วชาติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายปณชัย ดีน้อย
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กชายกัมปนาท นามบุตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายภัครพงษ์ กุลสุวรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายจารุทัศน์ นามชาลี
๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๙๐
เด็กหญิงพัชรี สิทธินอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงอรวี พันนายัง
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ประดับหิน
๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา วงศ์มัน

่

๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงสิรินดา มีชำนาญ
๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงภัทรธิดา จำปาศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงพุทธิชา ช้างคำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงกนกอร พรมศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายรัฐภูมิ ทองนาค
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายอัมรินทร์ กิงเพชร

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายบุตรคราช เหล็กมา

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๐๑
เด็กชายทัตพล น้อยสุวรรณ

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๐๒
เด็กชายอนุชิต ประดับวงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายอนุรักษ์ ไกรอำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๐๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ตุรัส

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงพรรณวดี เจริญสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๐๖
เด็กชายชนาธิป แก้วไพทูรย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กชายชัยวัฒน์ นพคุณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๐๘
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชัยมีแรง

๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงรัตนากร ยศตรา

๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงวราภรณ์ เพชรหลิม

๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๑๑

นายพันธการ บุงขุนทด
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายณัช งับสันเทียะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงขวัญพร ลายสันเทียะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงฐานิศรา อินทรเกษตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๑๖
เด็กหญิงบุญยาธิการ เภากุ่ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายพนัชกร พรมรอด
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงสิริมา ตาดี
๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงจิรวดี น้อยหมืนไวย

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๘ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๗๒๐
เด็กชายฐิติวัสส์ อ่อนไธสง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายพีรภัทร์ ครอบกลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

กานา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงวรินทร แพะขุนทด
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายพุฒิพงษ์ เดชสูงเนิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงปราศยา มิกขุนทด
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงอภิญญา โชติวัง
๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ พรามจร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงอดิศร สันขุนทด

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๒๙ เด็กหญิงกัญจน์ลภัสนันท์

เพชรขุนทด
๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กชายธนาธิป งวนสันเทียะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงอภิรดา ผดุงจิตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายเจษฎาพร มาลาย
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เพ็ญเกษม
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายตะวัน โถชัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายพงศกร เพ็ญเกษม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ ผาดนอก ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายนธีภัทร์ สร้อยเปา
๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงนำทิพย์ สุระพร
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายเทพพิทักษ์ ยืนยาว
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๔๐
เด็กชายวรายุทธ สิงห์ซอม

๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

แก้วปะละ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายธรรณธร ดอกชะเอม
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทุมมา
๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงนภัสสร ศรีโคตร
๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงธัญชนก สิงคำมา
๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงบัณฑิตา โคตรสฐาน
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงดวงมณี ปรังกลาง

่

๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เฮียงคำซาว
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงวิลาสินี กาญจนกาจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงธมลวรรณ คำสาลี

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

พุ่มเจริญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายพิสิฐ พันธ์ชาลี
๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายศราวุฒิ แม้นพยัคฆ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายธนพล จงทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๙ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงตะวันฉาย สายแสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงปรียาพร เลิศประเสริฐ
๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงสุภาพร ศักดิสุวรรณ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงสุทัตตา สิทธิเวช
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายพเดช เดชรักษา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๖๐
เด็กชายอรรถพล หาญณรงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายคเชษฐ เดชรักษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายวิเชษฐ เดชรักษา
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ แพดมด
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายภูมินทร์ ศิรสีหกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายวีรวัฒน์ ภาพักดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายสิทธิชัย ภาภักดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายประเสริฐ สระจันทึก
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายถิรวัฒน์ เปลียนโพธิ

่ ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายอวิรุฑธิ

์

หาสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๗๐
เด็กหญิงฉัตชาดา เกิดสิน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ภู่มาก

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กาญจนกาศ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายภัทรภูมิ และกสิน
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายภคภูมิ และกสิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายธนวัฒน์ แช่มพุดซา
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายอภิรักษ์ ทองแม้น
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายพันธกานต์ สุพร
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายเจษฎา ทองแม้น
๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงเจนจิรา แขขุนทด
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงนำค้าง โถชัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงลักษณาวดี โพธิชาลี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงพิสิณี สุบรรณน้อย
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงอริสรา สูญศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงอริสา แนวสุภาพ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

เกงขุนทด
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายอนุพงษ์ สระทองแดง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายสายธาร สายบุตร
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายจตุรพิธพร ปจจัยเก
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงมุขมณี หาญเวช
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๐ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงปวิตรา ทะนากลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงเบญญาภา สัตวาที
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงจิตรกัญญา เกียรติสาคร
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ จิตรจักร
๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงเนือทิพย์

้

สุระชัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงอริสรา พุฒลา
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงประภาวดี บำรุง
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายธีรวัฒน์ แสงจัตุรัส
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงพิมพกานต์ เขียวปาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงเจนจิรา มาบกุดเวียน
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ สุกแดง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๐๑
เด็กชายธนายุต เกสร

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ มะนาวนอก

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอนสัก วังอุดม  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๐๓
เด็กชายสุทิราช แดงเคน

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอนสัก วังอุดม  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กชายปริญญา ศรีตระการ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอนสัก วังอุดม  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงวัชรี จำนง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังขอนสัก วังอุดม  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงรดา นาชัยสาน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอนสัก วังอุดม  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๐๗
เด็กชายอภิศักดิ

์

สมบัติ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอนสัก วังอุดม  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เหล็กมา

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอนสัก วังอุดม  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๐๙
เด็กหญิงยุวดี เทียมคำยศ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอนสัก วังอุดม  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๑๐
เด็กหญิงภิภักดี ศรีคราม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอนสัก วังอุดม  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายอุดมศักดิ

์

จิตรมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แก้ววิเศษ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายณัฐนนท์ อินศิริ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายวิชญะ บึนขุนทด
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา คำลือ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงนัทธมน สิทธิไชย
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงชไพพร บดกระโทก
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงอมลรดา นุขุนทด
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายศักดิเกษม

์

พิมพ์งาน
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นุขุนทด
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ ชินราช
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายณัฐพง์ โทสวนจิตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายธนกฤต ภัยนคร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กชายพิชัย ชำนาญจิตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๑ / ๒๓๑

้
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ชย ๔๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กชายสถิต ภูมิจันทึก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายมินทดา ตากีมนอก
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงสิริมา พรมมาก
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงสุกันยา มุงคุณ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงอาธิตา สุขประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๓๐
เด็กหญิงวรพิชชา ชาญณรงค์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงอินธิรา ฤทธิกำลัง

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงนัทธมน นุขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงวิภานดา หลักด่าน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงสุนิสา แสนจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายอภิวัฒน์ พนาพนม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายกฤษดา ระกานอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา โกรกกุลา  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายพลศรุต พิมพ์กลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา โกรกกุลา  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายภควินทร์ รบไพรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา โกรกกุลา  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๓๙
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ชัยมงคล

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา โกรกกุลา  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๔๐
เด็กชายสิทธิกร โตพะไล

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา โกรกกุลา  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายวัชชิระ โตไธสง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา โกรกกุลา  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงวรรณพร ภูพังเทียม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา โกรกกุลา  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงวินันดา กิงนอก

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา โกรกกุลา  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงศิริษา แก้วถาวร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา โกรกกุลา  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงอรกัญญา พิมพ์กลาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา โกรกกุลา  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายณัฐภูมิ รานอก
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา โกรกกุลา  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายมงคล สุริยะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอ โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กชายฤกษ์ดี โตนสันเทียะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายณัฐพล นาสันเทียะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอ โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ สังขนิษฐ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๕๑
เด็กหญิงอุษณียากรณ์

เจนหัตถ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอ โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงกันยาวดี มีพัฒน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอ โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงปริยากร จอมสันเทียะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอ โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายชุตพนธ์ เสาสิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กชายจักษฎากร เก่งนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กชายจุลจักร สิทธิเวช

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายชนะชัย อนันสลุง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ บัวบานศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๕๙
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ตุมนอก

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

โกรกตาแปน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๒ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๘๖๐
เด็กชายพิชชากร พึงญาติ

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายรพีภัทร วิสุสม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายสิทธิพล บุญศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายรพีภัทร เชิดสูงเนิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กชายกุลชา ชาสันเทียะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงกิตติมา เวิดสูงเนิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงนิภาพร หกขุนทด
๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชาลีรินทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงพัชรธิดา ทองคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงญาณิศา จงกลาง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงขวัญชนก ท้าวจัตุรัส

๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงวิชญาดา ปุดังชาติ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงสุดารัตร์ เชือมมะรัง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

โกรกตาแปน  

ชย ๔๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายณัฐพงษ์ กิจสะกะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายชัยชาญ เสพิลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กชายจริงใจ จงเจิมกลาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงลักขณา จันทศร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงคุณิตา เรืองสุขสุด
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๗๘

70ศิรินทรา มีเค้า
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีไตรภพ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ หมันธรรม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงเนตรชนก โพธินอก

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงมลฤดี เริงอาจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กชายทวนทอง ศรีไตรรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายทัศน์ฐภูมิ ทัดชัยภูมิ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อ้อมแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงพรพิมล เกิงสันเทียะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายจิรภัทร แหขุนทด
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายธีระพล ตะกิมนอก

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงปนฐิตา แย้มทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายอดุลย์ แก้ววิเศษ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายธนธาร สุขขวัญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายพัทธนันท์ เมืองแสน
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงสายพิณ มณีรักื
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงสุกัญญา ขุนประดิษฐ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงสุตาภัทร นวลใย
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงจิตรดา ชุมภู
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงเมธิตา อุ่นเมือง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงนภัสสร อุ่นเมือง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงวรรณนภา บัวสันเทียะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงสุนิสา ชัยกุล

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงมัลลิกา สุขนิล

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๙๐๒
เด็กชายพิชิตชัย มีเค้า

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๙๐๓
เด็กชายกฤษฎากร พรมมาก

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กหญิงบุญตา กุญชรรักษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กหญิงวนิดา ดังใหม่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๙๐๖
เด็กหญิงยลดา ผานาค

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๙๐๗
เด็กชายธีรพัฒน์ อุ่นเมือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงอธิชา พรมโชติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงสรางค์รัตน์ ศรีสงคราม

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๙๑๐
เด็กชายชิษนุชา ปรีชาตระกูล

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายพัฒนา ชมชาติ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ ปุริมาตา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะเสียว คูสีวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงศรินยา สามารถกิจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะเสียว คูสีวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงภิริมณ์พร เวียงสีมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะเสียว คูสีวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายธาวิน โคกอ่อน
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะเสียว คูสีวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายฤทธิกร แก้วกำเนิด
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะเสียว คูสีวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงปาร์วิตรา น่วมทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะเสียว คูสีวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อินทไพจิตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะเสียว คูสีวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เย็นชัยภูมิ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะเสียว คูสีวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงปยยะธิดา แสงสว่าง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะเสียว คูสีวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๒๑

นางสาววาสนา พงษ์ประเทศ
๐๕/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านบะเสียว คูสีวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายธนกฤต ภักชัยภูมิ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายสมเกียติ บัณฑิต
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายศราวุฒิ เปยกสันเทียะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายอิทธิทร ขามจัตุรัส
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายสุรวุฒิ มาสัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงธีราพร เพ็งพูน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงบัณฑิตา คะสุดใจ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงอุษาลฎา ลำรอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๔ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๙๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา สินคง

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๓๑
เด็กหญิงปราณปริญา ยิงสันเทียะ

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงจิรติกานต์ ค้าโค
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงพันธ์วิรา ศิรินนอก

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงพรรณพัชร กลับสันเทียะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สังแย้ม
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงบัณฑิตา โกฎิค้างพลู
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุญสมบัติ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงเพียงพิณ สงสนธิ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กชายณัฐกฤต ครองตาเนิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ราชพล

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงณัฐชา โพธ์กลางดอน
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงอริสรา สังขนิษฐ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายชิษณุ หาญสันเทียะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายธนภัทร เลาลาด
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายพันธมิตร เสนากิจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายชินดนัย แปขุนทด
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายปรีชาวุฒิ หินจันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายพิชญะ อินศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงบุษกร หงษ์พธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงอาทิมา โพธินอก

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายชานนท์ กล่องดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงธนพร บุญลาภ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงชลธิชา นาเมืองรักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงปวีณา สิงจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงปุณยาพร กลัดเจริญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงพาฝน เพียรชอบ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงศุภดา งอมสันเทียะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายชลธี นามตะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายเปรม ประชุมแดง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงปาณวรี สะราคำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงศศิภา ดีจันทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงสุพรรณิกา ศรีสันเทียะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงอรปรียา เปลียนจันอัด

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายครรชิตพล ชิดกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๕ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายชญานนท์ แปขุนทด
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญวัฒน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายนาถวัฒน์ เลาลาด
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๖๘
เด็กชายบุญญเกียรติ ขึนกันกลาง

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงรัตนา ชนะคุณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ มีสันเทียะ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายศิรวัฒน์ ภาสำราญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายภาสกร บางสันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงวารี ทุมโส
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เสาวิชิต
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายชยานนท์ พิมพ์กลาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายปญญา บำรุงนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายเมธิส พุ่มทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงปริยาพร ทองโสม
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงสุจิตรา ถวิลถึง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บำรุงนา

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายยศกร ช่วงสันเทียะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายสิรภัทร รุจิรดาวงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายอัครเมธี แท่นนอก
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แทนนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงจิรัชยา โพธินอก

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงปนัสยา คำจุมพล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงประวีณา รอสูงเนิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงปยะดา ภูมิธิ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงพรชิตา ทองสถิตย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รัดเพ็ชร

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงจักษณา พิมพ์ไธสงค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงษณิศา คำลาด
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงสายมณี โพธิจันทร์

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงไอรดา ทิงไธสง

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ช่างจ่าย

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีวงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงพิริยาภา เชือจันอัด

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงภารตี งามวงศ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงลักขณา ดงพงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๖ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงวาสนา วงษ์คำจันทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงพสุดารัตน์ งอกศิลป

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายชนะการ ทวงธง

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายวทวัส บุตตะศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายรัชชานนท์ จานนอก

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายเทวัณ ฆ้องนอก

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงสัณห์สินี แก้วกำเนิด

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงปยากร เหิมขุนทด

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงณัฐชยา หิงซุย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงแพร์วาว แสนกลาง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงอะตอม พันธ์พานิชย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๑๑
เด็กหญิงกิรโสภา ศรีวงษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กหญิงณัฐภรณ์ อนุศาสตร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กหญิงอรัญญา ศรีวงษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงธัญญ่า หล่าบุตรศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๑๕
เด็กหญิงเบญญาภา ลาดหาร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กหญิงอัณศยา แขนสันเทียะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กชายคมกริช จานเหนือ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรังงามวิทยา รังงาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กชายจิตติพัฒน์ แวดไธสง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรังงามวิทยา รังงาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๑๙
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ สุนเจิม

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรังงามวิทยา รังงาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายพชรพล ลามพัฒน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรังงามวิทยา รังงาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กชายวรพล เลิบไธสง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรังงามวิทยา รังงาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กชายธนชิต บุญพลอย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรังงามวิทยา รังงาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๒๓
เด็กหญิงพรนัชชา ดาบภูเขียว

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรังงามวิทยา รังงาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๒๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญอินทร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรังงามวิทยา รังงาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงขนิษฐา นาปอม

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรังงามวิทยา รังงาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายเจษฎากรณ์ ฤทธิกำลัง

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรังงามวิทยา รังงาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๒๗
นางวิไลลักษณ์ บำรุงแนว

๒๑/๐๒/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเนินสง่า สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๒๘
เด็กหญิงวุฒิพร พิสันเทียะ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๒๙
เด็กหญิงยุวรรณดา คุ้ยทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงพรพรรณ จันแหล่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๓๑
เด็กชายอานนท์ ริมหนองเรือ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กชายลีโอ เพ็งพูน

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ อาจกล้า

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กชายกันตพงศ์ กุณโฮง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๐๓๕
เด็กชายวรรธนัย ไกลชน

๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๓๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สงคราม

๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กหญิงนิภาพรรณ์ เม็ดมะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๓๘
เด็กหญิงบุญสิตา เถือนศรี

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๓๙
เด็กหญิงสาธิดา ทิพสุต

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงณัชชา หนันละหาน

๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กชายชัชวาล ชัยมาตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๔๒
เด็กชายวิชชากร มีศักดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๔๓
เด็กชายกฤษฎา เพ็งด้วง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๔๔
เด็กชายปรีชา เฉลียขุนทด

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กชายกฤษณะ ประทุม

๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๔๖
เด็กหญิงมัชติกา ณะสุโห

๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กชายพรรคพล ลิมเจริญวิริยกุล

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๔๘
เด็กชายทิวากร ธนะรัตน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กชายบดินทร์เดชา คุณชืน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายกฤษฎากร กิงกลางดร

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๕๑
เด็กชายอดิศร ศรีษะน้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กชายศุภากร งามจัตุรัส

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กชายธีรเดช แดงคำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๕๔
เด็กชายภูวดล มนชะอุ่ม

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๕๕
เด็กชายอธิพงษ์ แขดสันเทียะ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กหญิงอทิตยา เปลียนจันอัด

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กหญิงณัฐชา มนบุรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๕๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ แพงพรมพรึก

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๕๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ พวงเพชร

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงสุกัญญา ฝาชัยภูมิ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กหญิงเกวลีน หาญนอก

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๖๒
เด็กหญิงวัชราภรณ์ สันโดษ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กหญิงพีรยา ยังเครือ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กหญิงภัทรธิดา มะลิซ้อน

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กหญิงกิตติยาพร ทองโสม

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๖๖
เด็กหญิงชญาภรณ์ วงศ์เบียสัจจ์

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๖๗
เด็กหญิงสุชาดา ห่อคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วอินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๖๙
นายจิรวุฒิ เศรษฐดา

๐๓/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๘ / ๒๓๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๐๗๐
นางสาวกรภัทร ชัยสงค์

๒๕/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กชายชฏาธาร ดาผง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กชายณฐพล ครองหนองขาม

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๗๓
เด็กชายสิรวิชญ์ โพธินอก

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๗๔
เด็กชายธันวา ศรีวงษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๗๕
เด็กชายกรวิชญ์ ดิษฐ์กระจัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงสุภนิช ทาบคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๗๗
เด็กหญิงพฤกษา พวงยีโถ

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กชายเมธัส โพยนอก

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กชายอดิเทพ ยอดวังกลุ่ม

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายธีรภัทร ไม้จัตุรัส

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๘๑
เด็กชายปฏิภาณ ไข้มุกข์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กชายอนุวัฒน์ โวหาร

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกคร้อ อโศการาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กชายธนดล คำจุมพล

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกคร้อ อโศการาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงเจนจิรา พร้อมสมุทร

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกคร้อ อโศการาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงสุชาดา คติชอบ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกคร้อ อโศการาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงเนตรนภา คำจุมพล

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกคร้อ อโศการาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงณัฐนิชา บุญเลิศ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกคร้อ อโศการาม  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กหญิงณัฐพร นกยูงทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๘๙
เด็กหญิงสุภัควัน ศรีเทพย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงจรัสศรี แท่นศิลา

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กชายอภิรักษ์ ภิญโญโชค

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงปทมา ภิญโญทรัพย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กหญิงยุพารัตน์ หงษ์สีทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กหญิงคุณัญญา ผลทวี

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กหญิงนัฐวรรณ แชชัยภูมิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กหญิงกานดารัตน์ ศิลา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๙๗
เด็กหญิงชนิมล บุญเกิด

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๙๘
เด็กหญิงปาริชาติ มูลเหลา

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กชายอภิศักดิ

์

ธนะสูตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กชายอดศักดิ

์

ประภูชะกา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๐๑
เด็กชายภูวมิตร ศรเศษ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กชายณัฐนนท์ สุณา

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงนัทธกานต์ สนใจจิตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงปราริฉัตร ศรีหาวัตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๙ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กชายพิมพ์พร เขิงภูเขียว

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๐๖
เด็กหญิงชริพร เหง้าน้อย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงเปรมวดี หมู่หัวนา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๐๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรเศษ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๐๙
เด็กหญิงฐิตาภา สิงห์หา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๑๐
เด็กหญิงสิราณี ฉำชูศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายศักดิดา

์

วงค์ภักดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายธนกิดา ศรีจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายดีชุมพล พลฤทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงมุทิตา ตามงาม
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงเปรมฤทัย เตยสูงเนิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงพรทิพย์ อ่อนแพง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กชายพีระพัฒน์ สมชือ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายณัฐพล ภูลี
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายคีตภัตร์ ปตตนงค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๒๐
เด็กชายคมสันต์ เจริญสันต์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงทัศนีย์ สีตาแสง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงพรรณพสา ภิญโญศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภิญโญภาพ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายสันติ ลมสวาสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายรุ่งเกียรติ บัวทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

บุญเพ็ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายสิทธิโชค ภิญโญศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เปรมประโยชน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายชัยภูมิ เหล็กสกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๓๐
เด็กชายธนาธิป พลนิกาย

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ผ่องศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายสุรดิษฐ์ บุญหรรษา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายศพล บุญหรรษา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงธีริศรา พันธิสิงห์

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงจีรนาฎ รวยสันเทียะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงสุวรรณศรี ภักดีเจริญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงวีรกานต์ บุรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายธนภูมิ ประจวบมอญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงจินตนา ประชามอญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙๐ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กหญิงหทัยชนก ประจันนวล

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงเกวลี ผาดำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กชายจักรภัทร พันเนียม
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงนันทิยา อรรคฮาต
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายสุวภัทร สิทธิโครต
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายพีรพัชร เพียรมานเจริญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงวรรณดา ชีวะเสรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายยศวัฒน์ เอียมมงคล
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายตรีวิทย์ ปอมสุวรรณ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายธนโชค ประชามอญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงลลิดา ศาสตร์ฏีกา

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายภูสิต สายจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงขวัญชนก ประสมเพชร
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๕๓

นายณัฐวุฒิ เงินกระโทก
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๕๔

นายอภิวัฒน์ ประจันนวล
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๕๕

นางสาววิไลวรรณ ประชามอญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๕๖

นางสาววรรณฉัตร ประจันนวล
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๕๗
นางสาวธัญญลักษณ์ ประจญมอญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๕๘
เด็กหญิงปรานปริยา ประจันนวล

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงจันทรศร จันดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงปยฉัตร ประจันนวล

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายธนัญชัย วงษ์คำจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงณัฐพร ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายปฐมพงษ์ วิทาทาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายต้นรัก ต้นด้วง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงสุชาดา เหล็กศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงนิชาภัทร ประถมหมวด

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายอภิวัฒน์ สมพงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วัดจูมทอง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงปภาวิชญา ภูมิคง
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด วัดจูมทอง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงนธมน ผลม่วง
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด วัดจูมทอง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กชายนฤนาท เหมือนพันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด วัดจูมทอง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงสิริกัญญา สิงขรเขียว
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด วัดจูมทอง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงอัยรัตน์ ชัยชนะ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด วัดจูมทอง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงตรีรัตน์ โพธิชัย

์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด วัดจูมทอง  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายศุภวัฒน์ มิตรชืน

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุดรัก วัดจูมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙๑ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กชายปองคุณ บุญสนิท
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายอิศม์เดช แผ่นผา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายณรงค์กร สิงห์สถิตย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายพงศ์พัฒน์ วงศ์ชมภู
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วัดวิเชียรธรรมาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายณัฐพล จงน้อมกลาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กชายอนุรักษ์ คำเรือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายณัฐเศรษฐ์ วิชาเกวียน
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กชายวรพงศ์ พามี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วัดวิเชียรธรรมาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายกฤตภาส ปญญาไว
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายครรชิต แสงเดือน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายกรวิชญ์ ปญญาดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายวราพล ภาสดา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วัดวิเชียรธรรมาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายรพีพันธ์ โชคบัณฑิต
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายอรรถพล ได้เปรียบ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๘๙

รัตนาวลี ประจวบแท่น
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กหญิงกุลธิดา ศรีนอก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วัดวิเชียรธรรมาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงปาณิสรา ชาลีเขียว
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงธิญาดา คามตะสิลา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงสุธิดา ผ่องสนาม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงธนวรรณ มอบกระโทก
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วัดวิเชียรธรรมาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงจิณณพัต ปญญาไว
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงนิศารัตน์ แหวนเพ็ชร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงนิกษ์นิภา ณ ภูเขียว
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงเมธาวดี ภิญโญทรัพย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงโชติกา ชำนาญพล
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงธิติยาพร พลนิกร

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เปาตัว

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๐๒
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ ฉลูพันธ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงณัฐลักษร์ เพียรชัยภูมิ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กหญิงชลธาร ชำนาญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กหญิงกันติมา เกลียงพร้อม

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๐๖
เด็กหญิงนภาศิริ อินทร์เทียม

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๐๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชมไชย

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กชายศรัณย์ภัทร์ ทองมาก

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กชายศุภณัฐ สุขบุญเสพ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙๒ / ๒๓๑

้



ศ.๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๒๑๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จันทคัต
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๑๑
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เดชโมรา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายวุฒิชัย วะสารชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายนฤบดี เมธาวงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วัดวิเชียรธรรมาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี คิดถูก

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงวิภาพร พงษ์สระพัง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงชุติมา ทุมโคตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงสุพรรณษา แสนขยัน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วัดวิเชียรธรรมาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงอรปรียา อุดม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงชลธิชา ผลภิญโญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงชุติมา ผลภิญโญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงอริศรา เอกแสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วัดวิเชียรธรรมาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงอาทิติญา คามตะสิลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงเหมือนฝน กางสุวรรณ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงชนิดา ปอมสุวรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงธนพร หาญเงิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วัดวิเชียรธรรมาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๓๒๒๖
เด็กหญิงปริมประภา จันทร์ราช

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงกิตติมา คชสูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายตรีเทพ ชำนาญไพร
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กชายพิชัยยุทธ อุปถัมภ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วัดวิเชียรธรรมาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๓๒๓๐
เด็กชายนพพร ประดับวงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภักดิสวัสดิ

์ ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายพิทักษ์ ประโยชน์มี
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายธนบดี ละครศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายศิวัฒน์ ศรีคำชร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายธรณ์เทพ ประจันนวล
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กชายปรวัฒน์ บุญรักษา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๓๗
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แดงพรม

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๓๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน ทะนงค์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงจันทกานต์ จรัสสี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กหญิงขุณาภรณ์ ปอมสุวรรณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงอรอุมา ชาวสวน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงอริสรา จันทร์ดาสี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงพิตราภรณ์ สมัตถะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์ สมบัติหอม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กหญิงชนิสรา ภูทองพันธ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายณัฐนัน ผลานิสงค์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายจักรพงศ์ บุญปอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายนภัส การบรรจง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายชวัลวิทย์ ภิญโญภาพ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๕๐
เด็กชายก้องเกียรติ ภิญโญทรัพย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายอนาวิล หงษาชุม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงอภิญญา ผลเจริญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงเพียงพอฎ์ วารีศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงนันทกานต์ ภิญโญทรัพย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงรัชฎาพร ตุไทร
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ฤาชา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงจีรดา ภิญโญสุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงสุภาพร ล้านภูเขียว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงวรรณภา เพ็ญศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๖๐
เด็กชายศรายุทร สุริยันต์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายพุทธพงษ์ ผุดผาด
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายภาณุ ศรีสุเลิศ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายภควัฒน์ ผลานสงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กชายจุลศักดิ

์

ภิญโญชุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กชายองอาจ ชัยเสริม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กชายกฤษดากร จันทะเขต

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายนพกกร พวงจำปา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายพชร วุฒิธารากุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงนภาพร พลเดชา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงศิริวรรณ เรืองชัยพจน์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงปริฉัตร มนสูงเนิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงสุชาดา โคตรภักดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงชลธิชา โชสูงเนิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงมินตรา ไชยคำภา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายสหรัฐ นิลยอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี สง่า  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายอรรถพล ชาลีวรรณ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี สง่า  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายวุฒิชัย จำปามี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี สง่า  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงนัฐภรณ์ นามพิมล
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี สง่า  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงอรทัย พรแสน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี สง่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙๔ / ๒๓๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๒๘๐
เด็กหญิงมุทิตา ไกรยะวงศ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี สง่า  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๘๑
เด็กหญิงตรีทิพย์นภา โชคบัณฑิต

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี สง่า  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๘๒

นางสาวจารุวรรณ ธรรมกูล
๐๔/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายธนากร ชำนาญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายพิชิต กริงอุทา

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายกมลเทพ กิงอุทา

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กชายภูรัทร์ บำรุงภักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายมนุนาถ ประโยชน์มี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายอนุชา นาทองลาย
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายอติเทพ ประภาศรีอนันต์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงจิดาภา ผลวิลัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงอรพรรณ เชือสระพัง

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงพวงเพชร กองศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงศิริภัสสร ปอมสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายเมธี ทรงเดช
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ปฏิสังขะเต

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ พลภูงาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายเฉลิมชนม์ นามศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายกฤษกร พึงภาษี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายชุมพจน์ ทะวงษ์เงิน

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๐๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กหญิงนิภาพร วงศ์คำอุด

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๐๓
เด็กหญิงพันธิวรา ทองยอน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๐๔
เด็กหญิงสิริพร ประกอบดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ภิญโญยาง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กหญิงณัฐชยาพร แผ่นผา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๐๗
นางสาวพรทิพย์ ขวกเขียว

๒๕/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๐๘
นายชัยพล โกพลรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๐๙
เด็กชายญัฐชา รวยสง่า

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กชายตะวัน จันทร์ชัย

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายจิรพงษ์ โครักษา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายภูรินทร์ พงษ์สระพัง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๑๓
เด็กชายปุณณานันท์ ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กชายอรรถชัย พยัฆกาฬ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙๕ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กหญิงพรนิภา พงษ์สระพัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงกรพินธุ์ วงษ์คณานุรักษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงกันติยา หัสโรค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงเกศสุดา ผลแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงเปรมปรียา ศิลาเกษ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๒๐
เด็กหญิงนริศรา ทุมบุญมา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงนฤมล แก้วมงคล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงชลาลัย บุญสมัคร
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาพิมาย

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงปรารวี เพียรอดวงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา แซอือ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงเกษราพร ชมภูบุตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ละเมียดดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายภีรภัทร ทองหล่อ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายธนาดล ยวงทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เทพผดุง

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายอิทธินันท์ ประภาวงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายสรศักดิ

์

ปติภูมินาค
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงสุมาตรา กำเนิดเลิศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงชนัญญา เผ่าชัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กชายเสฎฐวุฒิ นวลตา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายชนาธิป ดีเทศน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีบุญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายนรธร นวลจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงนำผึง

่

เจนชัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๔๐
เด็กหญิงวรนุช ศรีวิกุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายดนุเดช เจนชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายกัณฑ์อเนก ฝาชัยภูมิ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงกมลพร จันชัยภูมิ

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงนฤมล วงศ์จักษุ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงณิชาภัทร เหล่าสำโรง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงออมสิน มังมี

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงเมธาพร คำจัสตุรัส
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายภัทรพล สอนห้วยไพร
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายพิริยะ เจนชัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙๖ / ๒๓๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๓๕๐
เด็กชายบิลลี

่

กุสุมภ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงกรชนก อินาวัง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา เชียงโชค
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงดารินทร์ ธัญภูมิ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

พานแสวง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กชายธีระวัฒน์ ธนะพันธุ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงนลินี ปองชาลี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงปริฉัตร บริบูรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายรัชตะ เจริญหมืน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายวรเมธ คูณฉนวน
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กหญิงอนันตญา กิงชัย

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายอนุพงศ์ พลเยียม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ดนตรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายพีรภัทร ดนตรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงสกุลเพชร อ่อนสกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๖๕
เด็กหญิงสายธารทิพย์

ปนสกุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงค์ศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายสุธิพงษ์ ประเสริฐกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงสโรชา สุริย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงเขมิกา แปนนะริน
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๓๗๐
เด็กหญิงจิราพร จินทอง

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายชัยณรงค์ สมบูรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงธนภัค ใยโนนตาด
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายมงคลศักดิ

์

พิพิธกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กชายเกริกพล ปอมตะขบ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงกนกอร กาบเครือ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงจินดาพร พรมศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายณัฏฐกร ใยโนนตาด
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายธเนศวร นวลงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายนิธิวัฒน์ ทองพูน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กหญิงปรางค์ระพี ปรางค์ชัยภูมิ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงพรรณิษา แสนมณี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กชายสืบสกุล สุวรรณจุณี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงณัฐวดี พุ่มทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงพณิตา ริดใหม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายราเชนทร์ พรหมมา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงสุชานาถ วุสันเทียะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กชายอนุชิต นวลงาม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กชายคณาวุฒิ ติงแตง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายชลพิพัฒน์ ไววุฒิ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๙๐
เด็กชายณัฐพงค์ วงศ์จักษุ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายณัฐภูมิ พึงภูมิ

่

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายนัทธพงศ์ สนิทนิตย์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายปฏิภาณ อาภรณ์แก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายปรัชญา ปนทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กหญิงพิมพลอย ศรีบุญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงภคพรรณ บังสูงเนิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เรืองรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายสงกรานต์ พูลงาม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงสุพัตรา มาบุรี
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงไอริน ยินดี

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๐๑
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ลำเลิศ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กหญิงไอญาดา ไวประเสริฐ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขีตุ่น

้

วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กชายณัฐพนธ์ แซ่ปง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีตุ่น

้

วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๐๔
เด็กหญิงคีตพร ม่วงทา

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนตาด วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๐๕
เด็กหญิงธารารักษ์ ยังโนนตาด

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาด วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๐๖
เด็กชายนัทธพงศ์ มีโม

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนตาด วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ดอกสันเทียะ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตาด วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๐๘
เด็กชายปฏิภาณ จะรินรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาด วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๐๙
เด็กหญิงวาสนา มังมี

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาด วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๑๐
เด็กหญิงวิภาดา แซ่ปง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาด วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายอภิชญา สีสมบัติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาด วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงเยาวเรศ จูมศิลา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตาด วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายจิตตกร ธรรมวงศ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พึงกุศล

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายธนภัทร ว่องไว
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงพิณแพรวา พิไลพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงศิริทิพย์ สามารถกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงชัฏนิมล พรมจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงวัฒนา วรรณเกตุ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙๘ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๔๒๐
เด็กหญิงกิริยา ววิจิตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงฐาปนา โรมโคกสูง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กหญิงณัฐวิมล เลิศม่วง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กหญิงธนันพร สิงห์โคตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กชายธีรภัทร ยิงสันเทียะ

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

โพธินิล

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กหญิงพรรณิภา ปองขันธ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายรัชภูมิ ศรีวิชา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงวรรณษา เถยสูงเนิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายศิรวิทย์ ดีปาน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กหญิงสุภาพร ศิริชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กชายกฤษฎา อินทรัพย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงธิติพร พิไลพันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กชายภูวดล โอวาทวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงมัลลิตา กล้ารอด
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงวิชุดา โอวาทวงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงสวรินทร์ ตินแท่น

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กชายอนุชา ไหชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายอภิรักษ์ กลินตะกู

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงจรรยาพร กำลังเลิศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๔๐
เด็กหญิงปริษา เคนประครอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายสุขสันต์ สานนอก
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายเดชสกุล จานแสน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายก้องไกร เกิดผล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายทรงพล พรมนูน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงทัดดาว บัวงาม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงภาวินี สมคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายยุทธศักดิ

์

ผลพูน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายศรัณย์ ศรีดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงอรจิรา ดิเรกโภค
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กชายอรรณัฐ เวินขุนทด

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๕๑

นายนพรัตน์ เนินปริว
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๕๒

นายภาคภูมิ ฐานหมัน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๕๓

นายสิทธิพล ประคำนอก
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายพัลลภ รอดสันเทียะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙๙ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายภูริภัทร ฉลูพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กชายพัชรพล ปุยสุงเนิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กชายวิโรจน์ ขาวนวล

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายสุมิตร ชุมทองหลาง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โปร่งสันเทียะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ หาขุนทด

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายเทพณรงค์ โมกศิริ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กชายพิสุทธิ

์

โกสุม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายรพีภัทร กลินจันทร์

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายพรรษา ฉิมเดช
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายอาทิตย์ แก่นสันเทียะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายกิตติพงศ์ กายตะคุ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายรณชัย เจียมสันเทียะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กลินจันทร์

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายกรฤต เพชรวิสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๗๐
เด็กชายกฤษณะ ชาญศิริ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายกิติพงษ์ ไม้จัตุรัส
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายคิมหันต์ พรมธรรม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงจิตรลดา ติแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงนัทวรรณ บทนอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงพนัดดา จันศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงมณทิตา ทังสันเทียะ

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงยูธิกา บุญสมบัติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงรุ่งอรุณ เสนจัตุรัส
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงวรรณภา อ่วม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๘๐
เด็กหญิงวรรณิภา อ่วม

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กหญิงวิภวานี มัชพงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๘๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พันธ์คล้า

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ด่านลำมะจาก
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงธิดานุช สายบุตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงศิรีวรรณ ฆ้องดังไกล
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เสือทะเล
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายรพีภัทร กลินจันทร์

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายกิตติชัย เทียวประสงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กชายวสันต์ พุขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๐ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๔๙๐
เด็กชายอนิรุธ คะนาเถ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงเกศกนก ประสมทรัพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงสกาวรัตน์ บำรุงนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงดวงพร มาหลุมข้าว
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงแคทริยา พินิจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๙๕
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ เจริญบัวรักชาติ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กชายฐากูร ประเสริฐพงษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายรัตนโชติ กลินศรีสุข

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายพีรชัย กลินศรีสุข

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายธีรพงศ์ เถียนหนู
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายกิตตินันท์ ปญญาแจ้ง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๐๑
เด็กชายกองพล แตพันดุง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๐๒
เด็กชายเอกลักษณ์ สน้างนา

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๐๓
เด็กชายลภัส บุญใหม่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กหญิงทัญจิรา ช่างกุดเวียง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๐๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา เสมรัมย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๐๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ เทียวประสงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๐๗
เด็กหญิงรัตติยา เตยกุญชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๐๘
เด็กหญิงธนพร ฤทธิสำรวจ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๐๙
เด็กหญิงปริญา โสมขุนทด

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๑๐
เด็กหญิงศุภกานต์ ขำชัยภูมิ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงจีราพร ขวัญบุญจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วกันหา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๑๓
เด็กหญิงพัชรารินทร์ ยางสันเทียะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงถลิชนันท์ บุญใหม่
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงกันติศา เสนาวุธ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กชายศุภชัย กลินศรีสุข

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กชายกิตติพศ แถวพันธุ์
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กชายณัฐชัย ไวจำปา
๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กชายธนกร แปนจัตุรัส
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กชายแอนดี

้

แฮนซัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กชายตะวัน พุฒพันธ์
๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายธิติวุฒิ ตู้จำนงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงสุจินันท์ ปะติตัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงสุภาวดี ฉิมวาส
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๑ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กหญิงอาลิษา คำใจ
๓๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๒๖ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
กันนิยม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา วันปรีดา
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงวรินทร น้อยทวี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กหญิงภัทราพร ชอุ่ม
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๓๐
เด็กหญิงจิราพร จ้อยเชือ

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงณัฐริกา สีดาวง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ มะเดือชุมพร

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงแสนรัก สูบขุนทด
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงชุทิตา ขอสูงเนิน
๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กชายธนาวุฒิ เอือสามาลย์

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายนันทวัฒน์ นพคุณ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กชายสุวัจชัย มานะดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายไรอัน เจมส์โซท
๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กชายเจษฎา ชมพูพล
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๔๐
เด็กชายอัครชัย เนาว์หนองจอก

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายนันทนันท์ ประสพหมู่
๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายกิตติชัย ทองหลุบเหลา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายธนัสนันท์ ตาดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงปยศลิน กุลตัน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงอลิสา ทองสถิตย์

๓๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงพัฒนารีย์ นาคเสนีย์
๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงณัฐกุลพร แจ่มเพ็ง
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงณัฐวรา โพธิแจ่ม

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงณัฐติชา แก้วบัณฑิต
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๕๐
เด็กหญิงสุภัทรา เบือดขุนทด

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กชายอัสนีอาชว์ ปานนุ่น

๑๐ / ๑๐ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กชายทินภัทร ทานสุวรรณ์

๒๙ / ๐๓ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายจิระพันธ์ ขจรฤทธิ

์

๒๙ / ๐๓ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายจิระพงศ์ ขจรฤทธิ

์

๒๙ / ๐๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายศุภชัย ละมุล

๒ / ๐๙ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายศุภชัย จุลนาค

๑๙ / ๐๕ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สวัสดิรักษา

์

๕ / ๐๔ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายธีรวุฒิ ทูขุนทด

๒๗ / ๐๗ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ทูขุนทด

๒๑ / ๐๗ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๒ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๕๖๐
เด็กชายธีรพล อุ่นพรม

๘ / ๐๗ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กชายวัฒนา ยิงสวัสดิ

่ ์

๑๘ / ๑๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงกัลยา ทิพย์ประทุม

๒๒ / ๐๙ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงขวัญชนก ครองเพชร

๒๔ / ๐๕ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงชนิษฐา กลินศรีสุข

่

๑๙ / ๐๓ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงจุไรรัตน์ ไพรเขตร

๒๗ / ๑๐ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงนราทิพย์ รากจันทร์

๑๙ / ๐๔ /๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงสมฤทัย ธรรมรักษ์

๒ / ๐๖ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงสุพรรณี ญาติจัตุรัส

๔ / ๑๐ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงปวันพัสตร์ เสร็จขุนทด

๒๙ / ๐๘ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กหญิงชญานิษฐ์ภัค สินสุข

๗ / ๐๔ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ วัดบึงชวน  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กชายอิฐธารัฐ สรพิมพ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กชายวันฉลอง ประสพคำ
๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ปนสุวรรณ์
๓๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กชายภูผา ทะพวงค์ ๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กชายศักดิพล

์

ประสมทรัพย์
๑๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กชายนิทัศน์ ประภาสโนบล
๒๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กชายทัศน์พล แปนจัตุรัส ๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กชายชุติพนธ์ เตียจัตุรัส

้

๑๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กชายพิรุณฤทธิ

์

แสงคำ
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๘๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ เพียดชัยภูมิ

๒๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายอติชล พรเจริญจิตร
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

เสาวคนธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงสุจิรา สาวิโรจน์
๑๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กหญิงพิมสุดา อิศคง
๑๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงณัฐวัลย์ ทองจอก ๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงกฤตพร กลินศรีสุข

่

๒๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กหญิงอิสยาภรณ์ เหลียมอุไร

่

๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงบุณยาพร นพคุณ
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงอุษณีย์ ปนประเสริฐ
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงพัชราภา ใบขุนทด ๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงพิมลวัลย์ บมขุนทด
๒๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงสุชาวลี เทียวประสงค์
๒๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงปยะธิดา บูรณะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงณัฐสินี ถาวรกาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงกัลยาณี เสาวคนธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๙๖

นายชูศักดิ

์

ขุ่ยขะ
๐๓/๐๙/๒๕๒๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๙๗

นายไพรัตน์ ปรานโชติ
๑๙/๐๙/๒๕๓๑

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๙๘

นายจตุพล จิตจำนงค์
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๕๙๙

นายพรรษา อรุณศิริสมบูรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๐๐
นายชัชวาล เข็มสันเทียะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๐๑
นายสมบัติ เถือนรอต

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๐๒
นายศักดิครินทร์

์

ใต้อุดม
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๐๓
นายสุวนันท์ ตะกิมนอก

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๐๔
นายสหภูมิ หนูน้อย

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๐๕
นายขจรศักดิ

์

ดีอินทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๐๖
นายนิธิฤทธิ

์

มหาขาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๐๗
นายยงยุทธ ภู่ประกิจ

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๐๘
นายธนกฤต ปลายชัยภูมิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๐๙
นางสาวศศิประภา เย็นพู

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๑๐
นางสาวสุนิษา นอสูงเนิน

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๑๑

นางสาววรรณวิสา มีรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๑๒

นางสาวบุปผา ชัยชนะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๑๓

นางสาวปนมณี อุเทนสุด

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๑๔

นางสาวเมษณี แนบสูงเนิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายภูธเนศ หาดขุนทด
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กชายวัฒนา พึงอยู่

่

๑๗/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายอนุชิต เพชรผล ๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายกฤษดา คุ้มคำ
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายณัฐชัย ทูขุนทด
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๒๐
เด็กหญิงกวิตา บอขุนทด

๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

พัดสูงเนิน
๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายธวัชชัย บริบูรณ์ ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายรัฐเขต ลาภขุนทด
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายเทวัน ทูลแรง
๒๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงวริศรา ชัยโย ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายวิชยา หาญวิชาชัย ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กหญิงวราภรณ์ เชือปาน

้

๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กชายสุธิพงษ์ ลุ่มกลาง
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงพิยดา ทาดวงตา
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๔ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๖๓๐
เด็กชายจัตวีร์ แพวขุนทด

๑๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรมเสนา
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายพิทวัส ค้าของ ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายนพเก้า โชติกลาง ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายโยธิน ดูเชิดรัมย์
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กหญิงประภัสรา ไทยปราณีต
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กหญิงประภัสสร ไทยปราณีต
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ครบหมาย ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงวราภรณ์ คำนาค
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กหญิงธนัญชนก เกตุหมืนไวย์

่

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงชุตินันท์ ลุ่มกลาง

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงรสิตา รังกลาง
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายณัฐพงษ์ สีสง่า
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายธนภัทร เปรมเพ็ชร
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุดถนอม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงนพมาศ ตะเพียนทอง
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายสามารถ ปูคภาค
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงกลมพร พุขุนทด
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กชายวีรยุทธ ยางนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๔๙
เด็กหญิงประภัสสกร เปล่งสันเทียะ

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๕๐
เด็กหญิงสุธาสินี ลาดนอก

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายสราวุฒิ มิงสันเทียะ

่

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงบุญสิตา ศรีนวลจันทร์
๑๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๕๓
เด็กหญิงอภิญญารัตน์

แพะขุนทด
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงเพ็ญศิริ ศรีทอง ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงสายชล ชัยพันธ์
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงสาวิตรี คำฝอย
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ คงโคกแฝก
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กชายจิรโรจน์ ฟงเสนาะ ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กชายศราวุธ ตันนอก
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงไปรยา พบขุนทด ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ปอพันธุ์ดุง
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กชายภาคิน ชินหัวดง
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงอทิตตยา อาจเชือ

้

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงเสาวรักษ์ ไชยวรรณ์
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๕ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงสินใจ วงษ์ใหญ่
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงขวัญเรือน ปะกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงจรรย์ธร สมศรี
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงรติญา ชาติเผือก
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงกัลติมา ดูเชิดรัมย์
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๗๐
58สุพจน์ ทองเบ้า ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงฐานนิตา ประสมทรัพย์
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กชายศิรเอก มาสระ ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กชายวุฒิชัย วิเชียรแสน ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงสุพิชญา ยึดพวก
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กชายองค์อาจ ผึงตะขบ

้

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงนำปง จิตจำนงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กชายธนภัทร คงแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงคนิษา สามารถกูล
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงต่อวัย สามารถกูล
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๘๐
เด็กหญิงปนัดดา สิงห์เพชร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชา ทานสละ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กชายดนัย มีเฒ่า

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงศศินา มัดถาปะโต

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายพูณศักดิ

์

พริกจำรูญ
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงชลธิชา ทูปขุนทด
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงณัฐฐิฌา มาบขุนทด
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายพรปวีณ์ แสนเพือน

่

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายกฤษฎา เวิดสูงเนิน
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงปาลิตา โพธิทอง

์

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กหญิงวิมลพรรณ ดียิง

่

๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายบุญมี นพสันเทียะ
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงพงศิริ ศรีเจริญ
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายยุคนธร สุดากิจจาธร
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กชายสุชาครีย์ นนขุนทด
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับยาง วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กชายรัชพล เกิดกลางดอน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับยาง วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงเกวลิน ปราณีตพลกรัง
๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับยาง วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงดวงกมล ปราณีตพลกรัง
๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับยาง วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงมัลลิกา บุญแสง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับยาง วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กชายวณาสวรรค์ เพชรประดับ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับยาง วัดเพชรพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๖ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายสุรพศ สมาคม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับยาง วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๐๑
เด็กชายศุภกิจ ปราณีตพลกรัง

๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซับยาง วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กหญิงหทัยกานต์ แขขุนทด

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับยาง วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๐๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ ออนา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับยาง วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๐๔
เด็กหญิงศิริพัชชา ปราณีตพลกรัง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับยาง วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๐๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ อุตโล

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับยาง วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงวิมลศิริ วิลาศ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับยาง วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๐๗
เด็กหญิงสุภัทรา ลาภถึง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับยาง วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๐๘
เด็กชายธนพัฒน์ ชัยทิพย์

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๐๙
เด็กชายอนุชา ชาญศิริ

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กชายสมพงษ์ คล้ายโต

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายธวัชชัย พลนาค ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กชายณัฐภูมิ จันต๊ะวงศ์
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงกิงกมล

่

สุระภี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงบัวชมพู ทองลาย
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงปาณิสรา ศรีพัฒน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงอภิสรา ทองรัก
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงอรุณรัตน์ พรีพรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงวีรวรรณ เปาประจำเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงนันธิดา พลรักษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๒๐
เด็กชายธนภูมิ ทวีลาภ

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงชญาดา ชำนาญกุล
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงณัฐวดี แสงอรุณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงชนาธิชาติ แสงอรุณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โม่งปราณีต
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ ประจง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงอรวรรณ แปนบูชา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงปยะธิดา โม่งปราณีต

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ มีชำนาญ
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงนีรชา ศูนย์ดำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ เสกขุนทด

๑๘ / ๐๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

วัดศิลาเขต  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายณัฐภัทร ถาวรวัตร์

๙ / ๐๓ / ๒๕๔๘

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

วัดศิลาเขต  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายวรพจน์ เทียมจัตุรัส

๑ / ๐๗ / ๒๕๔๘

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

วัดศิลาเขต  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายธีรพล พุกจันทึก

๒๘ / ๑๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

วัดศิลาเขต  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กชายศราวุธ วงค์วันดี

๑๙ / ๐๔ / ๒๕๔๙

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

วัดศิลาเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กชายเดชมงคล เลิศประเสริฐ

๑๑ / ๐๕ / ๒๕๔๙

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

วัดศิลาเขต  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กชายเจษฎา ฝงสระ

๑๔ / ๐๒ / ๒๕๔๙

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

วัดศิลาเขต  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กชายชัยวัตน์ อุเทนสุต

๒๑ / ๐๔ / ๒๕๔๙

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

วัดศิลาเขต  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงพิมพ์วิไล ทองชำนาญ

๒๐ / ๐๒ / ๒๕๔๙

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

วัดศิลาเขต  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงฐิติมา ฟาบัง

๑ / ๐๓ / ๒๕๔๙

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

วัดศิลาเขต  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๔๐
เด็กหญิงสุภาวดี กุลา

๒๖ / ๐๕ / ๒๕๔๙

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

วัดศิลาเขต  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงมุฑิตา เจียมจำรัส

๑๑ / ๐๕ / ๒๕๔๙

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

วัดศิลาเขต  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายธีรนัย หาญณรงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดหนองตะครอง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงศรีสุภางค์ ชาติเผือก
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดหนองตะครอง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงวรัญญา โบขุนทด

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดหนองตะครอง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงวริศรา กล้าสันเทียะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดหนองตะครอง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๔๖

นายอัณณพ ไทยธานี
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายภาคภูมิ ดีขุนทด
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายฤทธิเดช ชัยทิพย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นูลาภ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๕๐
เด็กชายเพชรรวี ค่ายนอก

๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายสมศักดิ

์

ฝงสระ
๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงแพรวิไล ชาติสีธง
๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงอรอนงค์ พึงประสพ

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แถมจำรัส
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ด้วงแสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายฉัตรตนันท์ ลาวปอม
๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กชายกฤษฎา คูทำนา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายภูชิต แก้วไพร
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ หินกอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๖๐
เด็กชายกรวิทย์ พุดขุนทด

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์ชม
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงนันทิกา เข็มขาว
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงภัสวรรณ ยะโก๊ะ
๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงชลธิชา แถวพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงรุ่งอรุณ หูกำปง
๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงวิภาดา กลินจันทร์

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปจัตุรัส
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงอนัญญา ดาดสันเทียะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงแสงดาว พรมมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๘ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๗๗๐
เด็กชายธัญวิชญ์ ปดชา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ประสพคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ฝายจิตชอบ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายธานินทร์ บุญสมบัติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กชายพิทักษ์ ไทยบุรีรัมย์
๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายณัฐพล บางขุนทด
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กชายศิลาชัย พวงทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ทองก่อปาน
๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กหญิงอังศุมาลี ธนศิริวัฒนา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงนุจนาถ จิตรสันเทียะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กหญิงญฎาพร เทียมขุนทด

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงไพลิน โสมขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงพรรวษา บุญนอก
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงสุรารักษ์ ศิริค้า
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงชุตินันท์ แคพันดุง
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๘๕
เด็กหญิงศศิญาภรณ์ ชัยทิพย์

๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงสุพรรษา โสมขุนทด
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ อุปภิลา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงปพิชญา บุญไชยสิทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กหญิงณัฐพิมล อัศวยศวริศ
๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๙๐
เด็กชายภัครพล อาบสุวรรณ์

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายกิตติพงศ์ ทองหมืนไวย์

่

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กชายอภิชัย นาคาศัย
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กชายกิตติพันธ์ พินโยยิง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๙๔
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ชูจัตุรัส

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายเอกรัตน์ เทียวประสงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กชายพรเทพ เทียวประสงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายณรากุล ตระกุลศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงพิมญาดา ประเสริฐพงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กหญิงญาณิดา วัลสาย
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงจันทิมา แก้วเวียง ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๐๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองสุข ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กหญิงสุพิชชา สุวรรณวงษ์

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๐๓
เด็กหญิงวรรนิสา ขาติสีธง

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงจันทิมา ดีขุนทด

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๙ / ๒๓๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๘๐๕
เด็กหญิงอินทิรา บุญธรรม

๒๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๐๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แก่นแก้ว
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กหญิงรัชนพ สุวรรณสุข

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๐๘
เด็กหญิงกัญญารัฐ ฟากหนองดู่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๐๙
เด็กหญิงรุ่งทิวา แย้มคุ้ม

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๑๐
เด็กหญิงอชิรญา มีสุข

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ กุเวสา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กชายปรินทร์ บุญอำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายอัจฉริยะ ดังขุนทด

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายกฤษณะ ชาติสีธง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงอรอนงค์ ลาวปอม
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงญาดา เตชวิสุทธินันทื
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงวรรรพร ภู่หมืนไว

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงชลดา มีเงิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กชายคงฤทธิ

์

พรมพิทักษ์
๑๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๒๐
เด็กหญิงวชิรารัตน์ เทียมขุนทด

๑๙/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงนพรัตน์ กิงโคกกรวด

่

๓๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายสุวรรณชัย เรขุนทด
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กชายอนุวัฒน์ พึมขุนทด
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กชายสุเมธ สูบขุนทด ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กชายพีระพัฒน์ สวนนคร ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กชายภูมิภัทร บทนอก ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กชายอนุรักษ์ โกฏสันเทียะ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายนิพนธ์ เทียวประสงค์
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายสรัล จิตรซือ

่

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กชายเมธา ชาระวัน ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงปนัฐดา เรียงสันเทียะ ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงรัตนาวดี รัตนพินิจนันท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงชัชฎาพร บทนอก

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงนิพาดา ฉายรัศมีกุล
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงอาภัสรา เปดทองหลาง
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงจุฑามาศ แก่นกลางดอน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงดาวเรือง รัชโด
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจอก วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายธนภูมิ ทองเวียง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจอก วัดแจ้งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๐ / ๒๓๑

้
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ชย ๔๔๕๙/๓๘๔๐
เด็กชายอภิชาต คุนทรุขา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจอก วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายเอกราช ทองเพ็ญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจอก วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงศศิธร ดาบไธสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจอก วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงสิริพรรณ แก่นภูเขียว
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจอก วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ฐานวิสัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจอก วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงณัฎณิชา ทองเวียง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจอก วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงพรสวรรค์ ประจิตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจอก วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงวีรอร สันติเมทนีดล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายพลพล พิมพา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กชายภานุพงศ์ เร่งร้อน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กชายปติโชค กลมศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายธมนันท์ นารีรักษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายปยวัฒน์ มีดินดำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กชายพนัสบดี ไกรแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กชายจิณณวัตร ทิพย์รักษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายแทนหทัย ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายศิวกร ยาปน
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กชายวรชิต ฐานะมัน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงปาลิตา ต่อชาติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงวรินทร ธรรมประกอบ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๖๐
เด็กหญิงกนิษฐา ศรีวรรณะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงศลิษา ด้วงจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงสุภาวดี เขียววรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กชายวัชพล กุดด้วง
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดช้างพัง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ทิพย์โพธิศรี

์

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดช้างพัง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงกรรณิกา ชนะมูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดช้างพัง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงมินรัตน์ดา ชาติเพียร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดช้างพัง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ราชโยค

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีปลาด วัดดาวเรือง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คำโบราณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีปลาด วัดดาวเรือง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ มีโชติ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีปลาด วัดดาวเรือง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กหญิงสิริกาญจน์ สะอาด

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีปลาด วัดดาวเรือง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงปวีณนุช กองเงิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีปลาด วัดดาวเรือง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงฐิตวันต์ บัวตูม
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีปลาด วัดดาวเรือง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นันทพล
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีปลาด วัดดาวเรือง  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงอริสรา ปลังศิริ

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ วัดตาแขก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๑ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงพิยดา เพชรลำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงปวีณา ข่ายภูเขียว
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงวรรณิศา ขวัญยืน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายศรายุทร บุญมี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

ก้อนเงิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๘๐
เด็กชายสุริยะ อินทิแสง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีเพชร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กชายปยะวัฒน์ เม็งภูเขียว
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงเจนนภา พรมเมตตา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๘๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ สายบุญจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงมินตรา แจ่มใส
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงรัตนาพร ทวีธรรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงลักษณาลี มิตรมาตย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงภัณฑิรา แนวโอโล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงนฤมล นางาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๙๐
นางสาวสมสมัย เหล่าเสนา

๒๓/๐๒/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านแดง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๙๑

นางสุพรรัตน์ ธรรมทวีวิทย์
๑๔/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๙๒

นางสมคิด สอมโกษา

๑๖/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านแดง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๙๓

นางสาวพัตรา นิดมังกร

๒๔/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๙๔

นางสาวขวัญกมล นวดโอโล
๒๖/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๙๕

นายวรากร กอบัว
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๙๖

นางสาวพรภิวัลย์ เชิดชู
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๙๗

นางสาววิลาสินี บุตสีเขียว
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

จรัสฤทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงขนิษฐา สนิทเมือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงอรอุมา เสียงลำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กหญิงศรสวรรค์ จำรัต

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๐๒
เด็กหญิงดุดดาว หมู่อำพันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดตาแขก  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๐๓
เด็กชายสิทธิพล รอดคำ

๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๐๔
เด็กชายศตวรรษ อาจผักปง

๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กชายสิทธิโชค ทีดินดำ

๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๐๖
เด็กชายระพีพัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๐๗
เด็กหญิงกิตติมา ผาทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๐๘
เด็กหญิงวันวิสาข์ ชัยบุญ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กหญิงสรัลชนา สุวรรณโชติ

๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วัดนครบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๒ / ๒๓๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ ดาวช่วย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ มงคล
๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กชายวีรภัทร พรหมเมตตา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กชายเวรายุส สีมัง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงวิยาดา บัวจันลา
๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงสุภัทรสรา ญาติประชุม
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงนิภาพร หวัดสูงเนิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงพัชรวดี อาชาเขียว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงสิรินดา อยู่เย็น
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงสุภาวดี ดวงจันสี
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงปุณสิตา วงษ์วิชา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กชายภานรินทร์ จันสนิท
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายสรยุทธ ลากุล
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายกัณฐ์ศานต์ แก้วเขียว
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กชายดนุพล แดงสกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายกฤติพงศ์ สร้อยทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายธนพนธ์ พรหมเมตตา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๒๗
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ พรหมเมตตา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายณปภากรณ์ คุ้มบ้าน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงทิพรดา เจริญโภค
๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๓๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ พงษะพัง

๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายคมเขษม ทวีกุล
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กชายพงศกร มงคล
๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงศรันย์พร จวบศรี
๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กชายศิวะวงษ์ บุรีรัมย์สูงเนิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายนราวิชญ์ พรมจันทึก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กหญิงกัญญานัฐ ชนะภู
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๓๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ มูลทา

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี แก้วโส
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายธนกร บุตตเขียว
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กชายธราเทพ เต่าโคกสูง

๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงศ์แสนแก้ว
๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ขวัญมงคล
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายฐาปนา กองกระมุต
๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงอัมราวดี ชัยแสนสุข
๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๓ / ๒๓๑
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ชย ๔๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กชายปุณยวีร์ รบศึก
๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กชายอภิรักษ์ รวยสูงเนิน
๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงสุพรรษา โสกเชือก
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กชายธนารักษ์ เพชรลำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กชายลภัส แนวถาวร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๕๐
เด็กหญิงกชกร คุณบัวลา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงธารารัตน์ ชำนาญวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กหญิงวิจิตรา ปอมสุวรรณ์
๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงอรจิรา น้อมสระ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงผ่องนภา ปสสาเวียง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา อุดมใจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายจักรพรรษ อักษร
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กชายชวกร จันทนะผะลิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงทิพทิรา ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ห้องแซง
๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๖๐
เด็กชายรัฐศาสตรา จิตรจร

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กหญิงกรณพัฒน์ ลุนดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายเดชตะวัน เจริญชีพ
๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายวัชร์ชพล เพชรดี
๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายศักดินันท์ กุลวงษ์
๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กชายกวีภัทร เพชรลำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายกาญจนา จวบบุญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กชายธนบัตร พิมพ์ทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กชายศิรสิทธิ

์

รุจาคม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงพรพิมล มีภู่
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๗๐
เด็กหญิงชนัญชิดา เหล่าเมืองกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายเจนณรงค์ แซ่ตัง

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๗๒
เด็กหญิงกมลราภรณ์ เต่าโคกสูง

๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กชายจักริน ใจประนพ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายบุรินทร์ ไกรสกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงพจมาน ประทุมไทย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงสุพิชชา พลเสน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผิวบัว
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายณัฐวีร์ แนวกำพล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายสุพศิน บรรณการกิจ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๔ / ๒๓๑
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ชย ๔๔๕๙/๓๙๘๐
เด็กหญิงยศวดี ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๘๑
เด็กหญิงขวัญฐิติภัทร มิตรมาตย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กหญิงชัญญานุช หลวงเมือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายปวริศ กุลแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีหาวัตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงนำหนึง

่

นันทคำสี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายธนเทพ กิงแฝง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กหญิงพิยดา เดยะดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงธีราพร ทาตัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงลลิตา กลินสุด

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๙๐
เด็กหญิงเขมจิรา ราษีสวย

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายศักดิชัย

์

พรหมเมตตา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กหญิงบุญญาพร ขวัญทิพย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงดวงพร หอมวงศ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กชายธรรศธรณ์ วรเทพนันทกิจ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กชายยศนนท์ ดาวงไข
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ต่อศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กชายธนเกียรติ กิตตินิธินนท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายก้องเกียรติ พาน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงสุจิรา เพิมสนาม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงชลธิชา จวบบุญ

๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงพิมผกา เฉยเฉลียง

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กชายรพีวิทย์ เผยศิริ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายภูเบศร์ เพ็ชรกิจ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายหฤทธิ

์

กิงกุมทา

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กชายวรโชติ ชะนากลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายภานุพงษ์ ปสสาวัฒนะ

๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กชายธนภูมิ เวียงดินดำ

๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายธีรภัทร์ ตาปราบ

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงรุ้งฟา ชำนาญวงศ์

๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายเอกภพ แก้วธานี

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๑๑
เด็กหญิงอภิญญา ยานเรือง

๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๑๒
เด็กชายพชรพล มีอิสระ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๑๓
เด็กหญิงภณิดา ทัพอาสา

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๑๔
เด็กชายธนวัต มีพวก

๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๕ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๐๑๕
เด็กชายธนกฤต สังสูงเนิน

๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๑๖
เด็กหญิงกรภัทร์ ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๑๗
เด็กหญิงภัทราพร สาสอน

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๑๘
เด็กชายปยวัฒน์ ทัพอาสา

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๑๙
เด็กหญิงจิรัชฌา ประเสริฐสิน

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ พรมจักร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กชายกิตติพล อรัญพูล

๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๒๒
เด็กชายศุภชัย สนิทไทย

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๒๓
เด็กหญิงชนิษา เจริญชีพ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๒๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ โนนโชติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๒๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จิตรภักดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๒๖
เด็กชายวิทวัส ขวัญมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๒๗
เด็กหญิงไอลดา นาคัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๒๘
เด็กชายณัฐพงษ์ เพียนการ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กชายเอกภพ ศรีษะพรม

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายชุษณ ฟอร์เมอร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๓๑
เด็กชายยุคลเดช หมู่ศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๓๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หนวดดารักษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กชายธนวัฒน์ ขลังวิเชียร

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๓๔
เด็กหญิงทิพย์นลิน ยืนยง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๓๕
เด็กหญิงศศิปรียา ขวัญสวัสดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๓๖
เด็กหญิงสุพัตรสร โพธิเมืองเพลีย

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กชายธนวัฒน์ การวิระ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๓๘
เด็กหญิงปุณยนุช มิงศิริ

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๓๙
เด็กชายธ๊รโชติ จตุรพิธพรไชย

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ คัชเขียว

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จิตรภิลัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๔๒
เด็กชายสิปปกร ลายลวด

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๔๓
เด็กชายสุทธิชัย สุขพิมาย

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๔๔
เด็กชายอภิเดช ภูมิมะนาว

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กชายอภิรักษ์ แก้ววงษา

๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๔๖
เด็กหญิงสุธีธิดา ปานสูงเนิน

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๔๗
เด็กหญิงณัฐกฤตา คำสีหา

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๔๘
เด็กชายพีรพัฒน์ พรหมเมตตา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กชายศุภกร ทางชัยภูมิ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๖ / ๒๓๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กชายวศิญ เจริญคุณ

๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๕๑
เด็กชายปณณธร ทำมา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กชายปรัชญา อาจผักปง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๕๓
เด็กหญิงพัชรพร ขวัญเกษม

๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๕๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญศิริ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๕๕
เด็กชายกันตวิชญ์ นวดโอโล

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กชายจักราวุธ จิตรเสงียม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๕๗
เด็กหญิงภูธิตา ประไพเมือง

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๕๘
เด็กหญิงผกาลินี มาลัยขวัญ

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๕๙
เด็กชายเอกรินทร์ แซ่เตียว

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กชายเกือกูล

้

รุนดี
๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๖๑
เด็กหญิงวาสนา จุปะมะถา

๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๖๒
เด็กหญิงธาวิณี ทองเปลียง

๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๖๓
เด็กชายอัศวนนท์ พลนิกร

๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๖๔
เด็กชายภัทรพงษ์ ทาณรงค์

๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๖๕
เด็กชายณัฐพล หงพิมพ์

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๖๖
เด็กหญิงทิพรดา อุดทาโกสุม

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๖๗
เด็กชายจตุภูมิ วังจำนงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๖๘
เด็กหญิงสุพรรกัลยา ขันแข็ง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๖๙
เด็กหญิงจิรสุตา ผลานิสงค์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงธนิษฐา ธนมิตร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิวิทยา วัดนครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๗๑
เด็กชายสิรภพ จงสูงเนิน

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กชายภัชรพล พลสูงเนิน

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๗๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ ภักดิจรุง

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๗๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ปูชัยเคน

๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๗๕
เด็กชายอติรุจ เฟองคำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เทียงวิเศษ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๗๗
เด็กชายยุทธภูมิ ทุติย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๗๘
เด็กชายศรณภัทร์ จารีย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๗๙
เด็กชายธนวินท์ พลฤทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กชายศุภณัฐ แดงนาเพียง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๘๑
เด็กหญิงอริษา แฟนสุจริต

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๘๒
เด็กหญิงชลธิชา สวัสดิ

์

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๘๓
เด็กหญิงวนิดา สุขชัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กหญิงบุษกร เถือนช้าง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๐๘๕
เด็กหญิงนิลาวรรณ ไชยฮะนิต

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๘๖
เด็กหญิงณัฐติกานณ์ ชาติจำเริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กหญิงภานุมาศ คุ้มเงิน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๘๘
เด็กหญิงชลลดา สร้อยสูงเนิน

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๘๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีราชา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กชายภูรินทร์ สุขทวี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กชายธนพนธ์ เติมพรมราช

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๙๒
เด็กชายนันทกร แก้วพูล

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๙๓
เด็กชายรัฐภูมิ ออมชัยภูมิ

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๙๔
เด็กชายนพเดช ผักบัวคำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ประทุมมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๙๖
เด็กชายนราวิชย์ บำรุงฐาน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๙๗
เด็กชายบุรวิชย์ บำรุงฐาน

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๙๘
เด็กชายสุทธินันท์ กำบุญมา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กชายฉัตรมงคล ผ่อนจรุง

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงปาณา ชาญภูผา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๐๑
เด็กหญิงนราภรณ์ ขวัญคุ้ม

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๐๒
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ แก้วใส

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๐๓
เด็กหญิงกัญจนพร สายบัว

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๐๔
เด็กหญิงพรชิตา จันทร์แก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๐๕
เด็กหญิงกนิษฐา หงษา

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๐๖
เด็กหญิงคงอาภา คงเซียงซา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กหญิงจันทราภรณ์ นิสัยตรง

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๐๘
เด็กหญิงพรประภา ฐานวิสัย

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๐๙
เด็กหญิงกนกพร สุขทวี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๑๐
เด็กหญิงรุ้งทิวา ประทุมมา

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงกรรวี ผักบัวคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงปริฉัตร ผ่อนจรุง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงหนึงรดา

่

ผิวบัว
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงปทมา เรียกจำรัส

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา กิงแก้ว

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงศธิธร คุ้มเขต
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงนวมินทร์ สินชัยภูมิ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กหญิงกานธีรา ชำนาญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงพรธีรา เผยศิริ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๘ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๑๒๐
เด็กชายธนวันต์ แคว้นอุดม

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ วัดบึงบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กชายพิพัฒน์ภูมิ ผุยเถิง
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ วัดบึงบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายธนายุทธ ศรีวรรณา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ วัดบึงบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงธัญสุดา บัวสระ
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ วัดบึงบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงอลิสา ศรีโพล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ วัดบึงบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงปยะวดี เภาบาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ วัดบึงบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กชายศรันย์ กรึงสูงเนิน
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ วัดบึงบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กชายชลกร ยืนสารนนท์
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ วัดบึงบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กชายธนภัทร เปรมกมล
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ วัดบึงบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กชายนิธิกร พิทักษ์ทา
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ วัดบึงบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๓๐
เด็กหญิงสกลสุภา ภักดิจรุง

์

๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมูลกระบือ วัดบึงบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กหญิงสรยา ปดกอง
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ วัดบึงบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ กุลกรม ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมูลกระบือ วัดบึงบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กหญิงเกณิกา ผลทิพย์
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ วัดบึงบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงกวีณา วงษ์สูงเนิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ วัดบึงบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายศรายุธ สิทธิวงษ์
๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม วัดบึงบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กหญิงหฤทัย ศุภศร
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม วัดบึงบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายภูวดล จิตรไมตรี
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย วัดพนมไพร  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายก้องเกียรติ จิตรไมตรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย วัดพนมไพร  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กชายรชต ทวีผ่อง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย วัดพนมไพร  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๔๐
เด็กชายโกสินทร์ หลักม่วง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย วัดพนมไพร  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กชายปฏิพล น้อยมีเจริญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย วัดพนมไพร  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กชายณัฐพล จิตมัน

่

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย วัดพนมไพร  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กชายจักรพรรดิ เหมือนวงศ์
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย วัดพนมไพร  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายคุณานนท์ จำนงค์ศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย วัดพนมไพร  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กหญิงจิดาภา นารีรัตน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย วัดพนมไพร  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กหญิงธนารักษณ์ น้อยกรำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย วัดพนมไพร  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กหญิงจิรกิตต์ ผาดจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย วัดพนมไพร  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กหญิงศศิวิมล บุญพา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย วัดพนมไพร  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กหญิงสงกรานต์ เหล่ากวางโจน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย วัดพนมไพร  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กหญิงนภัสสร บุตราช

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย วัดพนมไพร  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายศุภณัฐ บุญภูมิ
๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กชายธีรวุฒิ ธรรมสูงเนิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายศิริโชค ชืนชม

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายปุริศ ประสิทธินอก

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๙ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กชายธีรพงษ์ มงคล
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กชายวัชรากร เมหิ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กชายปฏิภาน ไกรอำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กชายจตุพล บัวพา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กชายพิพัฒน์พล กองชา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๖๐
เด็กชายธนาคิม พลไธสง

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงอภิญญา ขลังวิเชียร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงพัชรธิดา มงคล
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กหญิงนาเดียร์ สิมมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๖๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำควร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ บักอินทร๊ญื
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ธัญญาหาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กหญิงปญจพร กุศลช่วย
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กหญิงธิดา จันทร์เรืองศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ เหล่าค้า
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๗๐
เด็กหญิงชนิดา เจริญขวัญ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กหญิงธัญยพร ภูเซียงซา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงปนัดดา พรหมเมตตา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กหญิงปารียา จันดาโคตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายชนวีย์ คำผาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนข่า วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ รักงาน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่า วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กชายชาญวิทย์ แตงเจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเบนประภากร วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายนราวิชย์ อรัญปาน
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเบนประภากร วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กชายธนโชติ ตังใจ

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเบนประภากร วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กชายกฤญณะ กาแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเบนประภากร วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๘๐
เด็กชายธนากร เฟองฟู

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเบนประภากร วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์งาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเบนประภากร วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายธนพล แนวโสภา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเบนประภากร วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กชายกฎชกร ทองมา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเบนประภากร วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงนันท์นสิน แข็งแอ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเบนประภากร วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กหญิงกรกฎ ทองมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเบนประภากร วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กหญิงธีรตา ทนนาดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเบนประภากร วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ภูแก้วนอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเบนประภากร วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กหญิงสุพัตาร ผลทิพย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเบนประภากร วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กหญิงสุพัตรา รุนอุไร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเบนประภากร วัดศิริธรรมวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๐ / ๒๓๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๑๙๐
เด็กหญิงสุจิตรา พรมมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเบนประภากร วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กหญิงกนกทิพย์ วงเจริญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเบนประภากร วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายกฤตยชญ์ เมืองแสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝายพญานาค วัดธงทราย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กชายวรรณศิลป เพชรฟา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝายพญานาค วัดธงทราย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายเพชรศักดา พันสี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝายพญานาค วัดธงทราย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กชายธเนศ เกิดมงคล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝายพญานาค วัดธงทราย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กชายภูธเนศ หาญมะโน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝายพญานาค วัดธงทราย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กชายกฤตเมธ ลุทโท
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝายพญานาค วัดธงทราย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงภาวิณี ไพศาลพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝายพญานาค วัดธงทราย  

ชย ๔๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงกิรณา สมสี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝายพญานาค วัดธงทราย  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงรุจิรา ถาวรสวัสดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝายพญานาค วัดธงทราย  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๐๑
เด็กหญิงพุธิตา โคตรภูเขียว

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝายพญานาค วัดธงทราย  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๐๒
เด็กหญิงจตุพร พรสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝายพญานาค วัดธงทราย  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๐๓
เด็กหญิงทิพาวัน พลหินลาด

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝายพญานาค วัดธงทราย  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงอริสรา นคร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝายพญานาค วัดธงทราย  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๐๕
เด็กชายธีรวัฒน์ ผมเวียง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๐๖
เด็กชายธีระภัทร์ เกิดมงคล

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๐๗
เด็กชายคุณานนต์ พลนิกร

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กชายสิทธิพล สมน้อย

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๐๙
เด็กชายวีรภัทร ระแหง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๑๐
เด็กชายสันติสุข บุตะเขียว

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กชายกล้าหาญ บุตะเขียว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กชายกฤษชัย บุญสุขา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กชายวีรภัทร ภูดินดาน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงนรมน หอมวงษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงภาวิณี วงค์คำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงณฤดี บำรุงเชท้อ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงกันติยา เกตุเขียว
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงกุลธิดา ตำแหง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงอาริยา บุตะเขียว
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กหญิงเมธาวี เขษฐพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กหญิงอรทัย ชะเงิมรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๒๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์วรกานต์

มิสา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงวรกานต์ ตรีเนตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุตธิสาร
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๑ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ ผาดจันทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงนริศรา บุญสุขา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กชายสันติสุข วันพุธ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กชายศุภวัทน์ นิสัยเริง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กชายจอมพล สุดวิลัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปอแดง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๓๐
เด็กชายธีติวุฒิ คุณเลิศ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปอแดง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กชายภัทรพล เสือเขียว
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปอแดง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กชายเสถียร บุญเทียม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปอแดง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กชายธนัชชัย บุตุธรรม
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปอแดง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เกตุเขียว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปอแดง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ฐุญจะกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปอแดง วัดบัวบาน  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กชายณัฐพร กลางทา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กชายอิทธิมนต์ ช่างคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายพวศ์ศิริ ขลังวิเชียร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายธีรเดช ปองชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๔๐
เด็กหญิงตรีภัทร จันทร์จำรัตน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงณิชารีย์ แก้วมูลมุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๔๒ เด็กหญิงประกายกาญจน์

ช่างคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กหญิงอโรชา อังคณิต
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงสุทธิดา แสงพรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กหญิงลลิตา หมู่เพ็ชร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงสุชาดา วะราศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงจิดาภา ศรียัง
๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วังทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กหญิงแพรวา นาโม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๕๐
เด็กหญิงชลธิชา ศรีสารคาม

๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กชายวัฒนา รีณุภาพ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายมนัสศักดิ

์

ระดาฤทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายสถิต มะยุโรวาท
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายณัฐดนัย คงหินตัง

้

๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงจิตรลดา โชคบัณฑิต
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กหญิงชลธชา บุเกตุ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กหญิงโชติกา สาธินวน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กหญิงสุพัตรา แระสานเชือ

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พลรักษา
๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดปจฉิมานุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๒ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๒๖๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ โกสุทัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองอ่อน
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กชายธนกร กาละนิโย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายธีระพัฒน์ ชำนาญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๖๔
เด็กชายบุญประเสริฐ วิเชียร

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กชายภานุพงศ์ เจริญวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กชายภานุพน เจริญวงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พาพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กหญิงธันย์ชนก สิงหา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงปารีณา สุวรรณสิงห์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กหญิงภัทรมน จ่าคิม

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงวรรณพร เหล่ามา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงดาวเรือง สายวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กหญิงสุธาสินี แก้วคอนไทย
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ พรมณี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายธนากร หมืนศรี

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงฐิติพร นานอก
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงวรรณิดา ผลเหลือ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงวิมพ์วิภา เอียมศรี

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดวรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๘๐
เด็กชายทิวัตถ์ ตู้จำรูญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายกรวิชญ์ คุณประทุม
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายจีรพัฒน์ นิลผาพงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายธนโชติ หินกอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กชายนิรันดร์ บุญจวง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายกฤตพล บุตะเขียว
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กชายชาคริต นกศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายทศวรรษ สายเจริญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กชายนนทพัทธ์ รัตนประทุม
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กชายพงศธร นิลบรรพต
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กชายวีระพล ดอนกระจ่าง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กชายเสฐวุฒิ สังฆเวช
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายเอกพล ภิญโญโชค
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายธนกฤษ นานอก

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายเสกสรร ชุมคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กชายกฤษนัย วงษ์นามน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กชายณธรณ์ สายบุญจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กชายนภดล เปรมทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๙๘
เด็กชายประกาศสิทธิ

์

สีหาวัตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กชายสมศักดิ

์

ประจวบสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กชายวีรยุทธ ภางาม

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กชายประยูร คลังตุ้ย

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๐๒
เด็กหญิงกานติมา ไกรยา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๐๓
เด็กหญิงทอรุ้ง สำราญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๐๔ เด็กหญิงพลอยไพรินทร์
มุ่งอังวะ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กหญิงรัตนวดี มีพวก

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๐๖
เด็กหญิงอรุณทิพย์ นามดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๐๗
เด็กหญิงธนิษฐา สนิทไทย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๐๘
เด็กหญิงสุทธิดา เคนตา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กหญิงธัญญรัตน์ อุตปา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๑๐
เด็กชายจักรกฤษ ขวาซุย

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉนวน วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กชายวายุ ปวิสสระ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉนวน วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กชายชิชณุพงษ์ ขวัญมงคล
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉนวน วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายชัยมงคล นวนเกษา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉนวน วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กชายณัชพล ลอดไธสงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉนวน วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กชายสมชาย ขลิบทองรอด
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉนวน วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายปรมัตถ์ ประชามอญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉนวน วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายเมฆา น่าทิพย์พาที
๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉนวน วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงอารยา นวนเกษา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉนวน วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงศรัญญา คำฤาชัย
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉนวน วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๒๐
เด็กชายจิราวัฒน์ ภิรมย์ญาณ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉนวน วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายวีรชน งามสง่า
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉนวน วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กหญิงปณิตา สำราญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉนวน วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงสุนิสา หมู่หัวนา
๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉนวน วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กหญิงภาวิดา แดงแก้ว
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉนวน วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงนริศรา เพชรรังษี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กหญิงศิรินทร กองเพชร
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กหญิงนัตชา หมู่หัวนา
๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กหญิงสุชาวดี แสงเดือน
๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงชาลินดา ชำนาญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๔ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๓๓๐
เด็กหญิงพัชรพร แนวโอโล

๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๓๑ เด็กหญิงเอเลนหทัยชนก

อุตะมะ
๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงนภสร จันทร์ลา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กหญิงวีระพร ยวงเพชร
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กหญิงสุภัสสร ชัยเลิศ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กหญิงเสาวภา แก้วเฮือง
๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กหญิงศุภานน ขุนทองงาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กชายจักร์ภูเบศ แข็งแรง
๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กหญิงธีรนันท์ กันหา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๓๙
เด็กหญิงญาดาพัฒน์ สีหะวงษ์

๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๔๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ มหาวัฒนปรีชา

๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๔๑

นายประสิทธิ

์

ล้อมสูงเนิน
๒๒/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๔๒

นายปยะ เกินแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๔๓

นายพรชัย ค้าจุน
๐๒/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๔๔

นายอานนท์ วิเศษสุข

๒๘/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๔๕

นายกรกฎ ปรีดายันต์
๒๐/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๔๖

นายวีระพงษ์ คนตรง
๐๙/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๔๗

นายวีรพล หงอกภิลัย
๑๗/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๔๘

นายสถิต จันทร์ณรงค์

๒๘/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๔๙

นายพีรพล คำใส
๓๑/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๕๐
นายธนเดช ครองชืน

่

๒๐/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๕๑

นายโชคชัย เปลรินทร์
๐๗/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๕๒

นายถาวร ชินหนองทอน
๐๖/๐๘/๒๔๙๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๕๓

นายพงศ์ศักดิ

์

เกรนรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๕๔

นายปยณัฐ เกตุมณี
๐๓/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๕๕

นายธีระศักดิ

์

ภิรมย์ชม
๐๙/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๕๖

นายนิตินัย พันธ์มูล
๒๔/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๕๗

นายพรชัย เรือสูงเนิน
๓๐/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๕๘

นายเหลือง ยีสุ่น

่

๐๗/๑๑/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๕๙

นายจิรศักดิ

์

มุนนท์
๐๙/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๖๐
นายสาธิต เจริญภูมิ

๒๓/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๖๑

นายศราวุฒิ ลาปุง
๑๘/๐๘/๒๕๐๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๖๒

นายพัฒน์ธรเชษฐ ชัยมีเขียว
๑๔/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๖๓

นายทศพร เสนาะสังข์
๐๙/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๖๔

นายภานุวัตร์ โพธา
๓๐/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๕ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๓๖๕

นายเสนาะ คำสุข
๒๐/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๖๖

นายธีรพงษ์ วอแพง
๐๘/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๖๗

นายสนิท สะท้าน
๒๔/๑๒/๒๕๐๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๖๘

นายธีรวิทย์ เขตบำรุง
๒๕/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๖๙

นายเรวัฒน์ โยชัย
๐๕/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๗๐
นายปุน กวงกะมุด

๐๑/๐๑/๒๔๙๐
เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๗๑

นายธเนตร คะระนันท์
๑๓/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๗๒

นายกัมปนาท ก้านสันเทียะ
๒๒/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๗๓

นายเนติศักดิ

์

คนเพียร

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๗๔

นายวุฒิชัย ทนโคกสูง
๒๘/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๗๕

นายมงคล ศิลมัน

่

๐๗/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๗๖

นายศราวุธ วงศ์ชัยยะ
๒๘/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๗๗

นายสอาด ยาหอม
๐๑/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๗๘

นายเสฐศิษฐ์ เฮงแสงชัย
๑๘/๑๐/๒๕๐๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๗๙

นายชิฐพันธ์ ศรีพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๘๐
นายนที สีหนู

๐๙/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๘๑

นายวิวัฒน์ วงเวียน

๒๒/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๘๒

นายสาคร มุงคุณพล
๐๖/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๘๓

นายจักรณรงค์ มุสะกะ
๓๐/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๘๔

นายสถิตย์ พรมภักดิ

์

๐๘/๑๑/๒๔๙๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๘๕

นายเผด็จ สระแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๘๖

นายชนินทร์ พวงพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๘๗

นายจันลอน โชติรัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๘๘

นายครรชิต พลทะยาน
๒๐/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๘๙

นายบุญทัน โสภาพ
๑๕/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๙๐
นายคำสอน ถนอมพันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๙๑

นายณัฐวุฒิ อยู่พุก
๓๐/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๙๒

นายวิชิต นารอด
๒๔/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๙๓

นายอดิศักดิ

์

มีชัย
๒๔/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๙๔

นายบุญกอง วรจิตร
๐๒/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๙๕

นายก้องภพ ระเบียบโพธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๙๖

นายวัฒนา ไกรวรรณ์
๐๓/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๙๗

นายมงคล ทิพย์รักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๙๘

นายพิชิต อัมพร
๒๖/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๓๙๙

นายมนตรี เพียสามารถ
๐๕/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๖ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๔๐๐
นายพายุ บุตรสีสาย

๓๐/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๐๑
นายอดิษศักดิ

์

นามวุฒิ
๐๙/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๐๒
นายณรงค์ พลเดชา

๒๕/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๐๓
นายณัฐพล ศรีวงษ์

๐๙/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๐๔
นายสุวรรณ ขุนอภัย

๐๑/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๐๕
นายกิตติศักดิ

์

กุลจันทร์
๐๓/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๐๖
นายอดิศักดิ

์

รักหินลาด
๒๖/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๐๗
นายประสิทธิ

์

พอลล้า
๑๙/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๐๘
นายสมพงษ์ พรศีระ

๐๘/๐๖/๒๔๘๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๐๙
นายธีระวิทย์ ขันติ

๑๔/๐๔/๒๕๐๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๑๐
นายสิทธิศักดิ

์ ์

นิยมธรรม
๐๘/๑๑/๒๕๐๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๑๑

นายนัฐพล แสนเกตุ
๒๐/๑๐/๒๕๐๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๑๒

นายปรีชา วงษ์สระ
๒๑/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๑๓

นายอัษราวุฒิ โชคเจริญ
๑๓/๐๘/๒๕๐๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๑๔

นายเนวิน เพียรการ
๒๔/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๑๕

นายยุทธศิลป หงษ์ษา
๑๔/๐๔/๒๕๐๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๑๖

นายศักดิดา

์

ประสมเพชร
๐๑/๐๒/๒๕๐๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๑๗

นายวิวัฒน์ อาทิตย์
๒๕/๐๑/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๑๘

นายสุริโย โยชน์ไธสง
๒๑/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๑๙

นายธนาวุฒิ อาษานอก
๒๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๒๐
นายฤทธิเดช วิชิตสูงเนิน

๒๔/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๒๑

นายบุญนำ มาละ
๐๒/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๒๒

นายคำเจียง ดวงสุพรรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๒๓

นายไกรสิทธิ

์

ชาติชำนาญ
๒๐/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๒๔

นายวิทวัส สุขประสิทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๒๕

นายชัยยา หาญอาสา
๒๕/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๒๖

นายวิมอญ เหล่าลิม

้

๑๖/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๒๗

นายอธิรุจน์ อนุชาติ
๐๖/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๒๘

นายมงคล ชนชี
๒๖/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๒๙

นายอนุชา เปรมประโยชน์
๐๑/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๓๐
นายกมลวัตน์ สีวิจารย์

๓๐/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๓๑

นายปรีชาพร ไชยฮวด
๐๙/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๓๒

นายอัศวเดช ศรีอาษา
๒๕/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๓๓

นายวุฒิชัย นิลสิงขรณ์
๑๙/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๓๔

นายชม งามภูเขียว

๑๘/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๔๓๕

นายวิลาศ มีสุข
๑๕/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๓๖

นายอรรถชัย อารีเอือ

้

๑๐/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๓๗

นายวิชัย ดวงวงษา
๑๕/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๓๘

นายศวัสกร พรมเจดีย์
๑๒/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๓๙

นางสาวสาคร ศิลมัน

่

๑๖/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๔๐
นางสาวพลอย ปราชนาม

๐๙/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๔๑

นางสาวเสาวคนธ์ มัครมย์
๐๕/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๔๒

นางพัฒนาศิริ มอไธสงค์
๐๑/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๔๓

นางสาวสุนิสา ชาติชำนิ
๐๓/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๔๔

นางสาวอรพรรณ งามกระบวน
๒๖/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๔๕

นางสาววิภาดา เหมือนพันธ์

่

๑๙/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๔๖

นางสาวขนิษฐา ตรีเนตร
๑๓/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๔๗

นางชลธิชา วาโย
๐๒/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๔๘

นางสาวดอกไม้ แสนเขียว
๐๘/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๔๙

นางสาวภัทราวดี ซ้ายจันทึก
๑๓/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๕๐
นางสาววรรณยุดา ทึมหาญ

๐๔/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๕๑

นางสุรัตนา กันทะเนตร
๑๖/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๕๒

นางสาวเกสร คูรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๕๓

นางสาวมะลิวัลย์ หนุ่ยมาก

๑๘/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๕๔

นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วกันยา

๒๗/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๕๕

นางทองปาน พรมเดือ

่

๒๐/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๕๖

82ชฎาภรณ์ สมอแข็ง
๑๙/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๕๗
นางสาวชนัษฆ์ฎาภา คลองเคหา

๐๗/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๕๘

นางตุ๋ย ประเสริฐนู
๐๖/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๕๙

นางสาวนวรัตน์ หินวิเศษ

๑๗/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๖๐
นางสาวนฤมล พลสัสดี

๒๐/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๖๑

นางสาวสุวัจณี ศรีเมืองช้าง
๑๔/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๖๒

นางปาง ไชยศรี
๑๖/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๖๓

นางสาวพัชรี ชำนาญพล
๓๐/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๖๔

นางสาวสิริวิมล ไชไข
๐๙/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๖๕

นางสาวบุษบงกฎ สามเชียง
๒๖/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๖๖

นางสาวดวงใจ ชินบุตร
๒๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๖๗

นางสาวหนูแดง ฝามูลแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๖๘

นางสาวหริว แนวสุข
๑๙/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๖๙

นางสาวจริยาวดี ศรีอุดร
๐๕/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๘ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๔๗๐
นางสาววิภาวรรณ ฝายสงฆ์

๒๙/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๗๑

นางสาวโสภา ตลับนิล
๐๗/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๗๒

นางสาวญาณิศา เรืองสุขสุด
๑๗/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๗๓

นางสาวจุฑามาศ ธรรมโชติ
๑๖/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๗๔

นางยุกมุ้ย เฮงแสงชัย
๒๐/๑๐/๒๔๘๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กชายสรวิชญ์ หมู่หมืนศรี

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กชายธีรวัฒน์ โหม่งพุฒิ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กชายวงศธร แนวน้อย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กหญิงบุษบา อิติป
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงฉายเฉิด สนธิ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กชายสิทธิกร สะเทินรัมย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กชายวชิราวุฒิ ปวสาร
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายธีรวุฒิ สุพรรณฝาย
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กชายกิตติ จันทร์ทรา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงปณิดา นะรารัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กหญิงณัฐชยา ใจอดทน
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กหญิงสิรินัสนันท์ ทองลาด
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กหญิงมินตรา แก้วเขียว
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กหญิงสิริพักตร์ โยธา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กชายกีรติ เกิดมงคล
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๙๐
เด็กชายวรสิทธิ

์

เวชประสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กชายพีรพล เสนารินทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กชายมินฐดา คงโนนกอก
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เดชภูมี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

วงศ์สุรินทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กชายณัฐนันท์ ดำรงค์ชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กชายมีชัย นันทรักษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กหญิงพิชัยยา ชนะภู
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงแพรฟา เสนารินทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กหญิงสุภาพร ข้อยุ่น

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กหญิงชฎาภรณ์ ลอดซอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๐๑
เด็กหญิงธิดาพร ขวัญสันเทียะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๐๒
เด็กหญิงญาณิศา วรสิงห์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๐๓
เด็กหญิงญาณิกา วรสิงห์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๐๔
เด็กหญิงสุมาลี จันทร์พูน

๒๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๙ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๕๐๕
เด็กชายทักษิณ วังสระ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๐๖
เด็กชายกรณ์ดนัย ทวีโยค

๒๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๐๗
เด็กชายธนากร ภูมิกาศ

๑๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๐๘
เด็กหญิงเกศดาภรณ์ สุทธิธรรม

๑๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๐๙
เด็กหญิงวนิดา ชมแทน

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๑๐
เด็กชายนัทพล ตังนารี

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กชายพิพัฒน์ มาต่าง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กชายธนาดล ก้อนจินดา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ไสว
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กหญิงปริญญา ลาดบัวขาว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กหญิงดุสิตา หาวิชา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กหญิงสุพัตรา หาญกุดเลาะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กหญิงวรินทร์ เกนลาด

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กหญิงณัฐิดา ผิวจันทร์สด
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กชายสุพจน์ นามนารี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๒๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีหาชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กชายทรงพล วงศ์ศักดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กชายอภิรักษ์ เขียวหนู
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กหญิงนัดฐริกา ครยก
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ภู่มาก
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กหญิงปยธิดา คุณวันดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กหญิงพอฤทัย ชาลีเปรียม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กหญิงศุภลดา คำมูล
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กชายอนันดา ไชยมณี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กหญิงสุพัฒตรา อ่วมประเสริฐ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๓๐
เด็กชายพิษณุชัย อันภักดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กชายธีนภัทร์ พรประภา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กชายสมรักษ์ ทัดเทียง

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กหญิงปยะวรรณ ใจทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กชายสุเทพ จันทร์ณะรงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กหญิงกุลธิดา รัตนเถลา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กชายดัสกร จำปาดวง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงนิภาวรรณ เห็มนอก
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กหญิงทัศนีย์ แสนประเสริฐ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กชายธนกร โนนสว่าง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๐ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๕๔๐
เด็กชายปญญวิชช์ เลือกศิริ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กหญิงปภาวรินท์ คำตุ้ย
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กหญิงเพชรมณี ศรีสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กหญิงถิรพร ก้อนเงิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กหญิงสุชานันทร์ เกณสองคอน
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กหญิงภาวิตา สุพิพัฒน์โมลี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ วงศรีสังข์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กหญิงปยะนุช ชานนท์เมือง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กหญิงกษมา คำวันสา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กหญิงภัณฑิรา ขุนแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๕๐
เด็กชายณัฐพล เสมอโชค

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กชายภานุวัฒน์ สรรพวิเศษ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กชายชญานิน หนูสองแพรก
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กชายฑิตายุ วรสิงห์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ มีคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กหญิงจันทนา ปลัดสังข์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กหญิงโสภิดา จิตรชะอุ้ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กหญิงวันวรรณ แก้วศรีสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กหญิงพัชรี จ่าโนนสูง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กหญิงพัชรา จ่าโนนสูง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๖๐
เด็กหญิงคนัมพร มะลิลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงอรอุมา มะลิลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บวมทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กหญิงสายนำผึง

้

ชันชัยภูมิ

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กชายอานัส ดีวงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กชายปรียราช รุ่งสวัสดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ครองเคหัง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายเมืองแมน ขวัญพูล
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กชายธิติพงศ์ บวมทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กชายสมภพ พุทธขิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กหญิงปยธิดา แรงดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กหญิงวิราวัลย์ ครองเคหัง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กหญิงนริศรา ประดิษฐ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กหญิงกุศลิน เชิดภูเขียว
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กหญิงมุกธิดา คิดดีจริง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๑ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กหญิงลลิต ชิดแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงวีรภรณ์ ขุนวิจิต
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กหญิงสายฝน ดวงแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๗๘

นางสาวอรัญญา สิงห์ทอง
๐๒/๐๕/๒๕๑๙

วัดปาศิลางาม วัดปาศิลางาม  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

คำเงิน
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๘๐
เด็กชายอนุชา ฦาชา

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กชายธนวัฒน์ สุระคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กชายสมศักดิ

์

พรมหญ้าคา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กชายเอกรินทร์ เพ็งขุนทด
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

อิมนารี

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กชายบัณฑิต พรมหญ้าคา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กชายเมธา ดวงตะวัน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กชายจักรินทร์ ประตาทะกัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กชายอนันท์ อาจอารัญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กชายยุทธนา เจริญศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๙๐
เด็กหญิงอัลยา จันทานนท์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กหญิงมณีวรรณ์ เกาะม่วง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กหญิงพรชิตา เหลือมนอก

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กหญิงพชรพรรณ พรมทองคำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กหญิงสิรินทรา วรรณเสน
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กหญิงรุ่งฤดี มีคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงปลัดดา สุจริต
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กหญิงวรรณภา งามละมัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กหญิงเมขลา ยศรุ่งเรือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงสุธิดา มีคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กหญิงวรรณิษา อุทัยกัน

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กหญิงศรุตา จันทะโข

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๐๒
นายไพโรจน์ สุภพล

๐๗/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านห้วยหัน วัดรัตนคงคาราม  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๐๓
นายธนากร เรืองแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๐๔
นายปฏิภาณ เพชรนอก

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๐๕
นายรุ่งเรือง ศรีเจริญ

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๐๖
นายวิทวัต ขนุนทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๐๗
นายกฤษณะพงษ์ สมนึกตน

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๐๘
นายธนกร กือชัยภูมิ

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๐๙
นายพงษ์ธวัช จำปาสาร

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๒ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๖๑๐
นายอัมรินทร์ หมืนอ่อน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๑๑

นางสาวสุนิศา ผลทับทิม
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๑๒

นางสาวพรชิตา คำเล็ก
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๑๓

นางสาวรัตนาพร แนวนารี
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๑๔

นางสาวมลิดา แฝงดาหาร
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๑๕

นางสาวแพรวพราว กิจเกษร
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กชายกายสิทธ์ ทองรัศมี
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กชายกิตติภณ สระแพงน้อย
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กชายเจษฎากร คะเลรัม
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ณาบัญดิษ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๒๐
เด็กชายธีระ เปนสุข

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กชายภานุ กางขอนนอก
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กชายรุจดนัย วินิจกุล
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

ไวว่อง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กชายสุรโชค แสนท้าว
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กชายอนุชา สระแพงน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กชายเจตนิพัทธ์ มาลัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กหญิงกันติชา วงค์คง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กหญิงนำทิพย์ เงินลาด
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กหญิงสุนิสา นาชัย
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๓๐
เด็กหญิงอำไพร สงกล้าหาญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กชายกฤตบุญ อินทร์ไทย
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายสุขสันต์ ชัยสงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กชายเจษฎา หมืนรักษา

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กชายนิธิศ ให่กระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กชายปฏิรูป แสนสระ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กชายพลชนะ หาวิชา
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กชายพิชชากร แก่นยางหวาย
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กชายวีระพงศ์ อ้อชัยภูมิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กชายสถาพร สมเพ็ชร
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๔๐
เด็กชายพันธุ์นุชิต หมืนปดชา

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กชายอภินันท์ รามขาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กชายเอกพจน์ สิงค์ชัยภุมิ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กชายเอกพล สิงค์ชัยภุมิ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กชายอนุวัฒน์ พิกุลศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กชายสราวุฒิ หาญกุดเลาะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กหญิงพรทิพย์ สิงค์ชัยภุมิ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กหญิงรัญชิดา บำรุงชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงรัฐชา เวียงจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๔๙
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

วิเศษนาเรียง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๕๐
เด็กหญิงณิชกุล ไมลึม

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงมัทนาพร ปองชาลี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดสามัคคี  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กชายนัยลาภ ทรัพย์เอนก
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดสามัคคี  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กชายณัฐภูมิ ประทุมชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดสามัคคี  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กชายสิทธิพัฒน์ ภูสิงข์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดสามัคคี  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กชายภานุวัฒน์ อดทน
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดสามัคคี  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วกลอม
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดสามัคคี  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ราชเพียแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดสามัคคี  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กชายศุภกฤษ์ สุภมาตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดสามัคคี  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กชายวีรพงษ์ โสระธิ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดสามัคคี  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ปนบุตร

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๖๑

เด็กชายจรัญ ศรีพาน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กชายเอกลักษณ์ พงศกุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กชายกิตตพิพงศ์ เดชโนนสังข์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กหญิงทิวา หนองคำภา
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กหญิงอรนุช มหามาตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กหญิงสาธิดา ทีมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กหญิงมุธิดา ศรียงพะเนาว์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๖๘

เด็กหญิงกานดา วงษ์สระ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๖๙

เด็กหญิงอรัญญา คำหงษา
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๗๐
เด็กหญิงวรรณภา ปร้องนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๗๑

เด็กหญิงสุทธิดา เพิมภูเขียว

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๗๒

เด็กหญิงอรอุมา ปลัดกอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๗๓

เด็กชายธีรยุทธ คงโนนกอก
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๗๔

เด็กชายศิริพรชัย วงศ์ศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๗๕

เด็กหญิงพินสมร รอนรัมษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๗๖

เด็กหญิงศุภรัตน์ กล่อมกระโทก
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๗๗
เด็กหญิงประภาภรณ์ เมตตาหมู่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๗๘
เด็กหญิงประภารัตน์ เมตตาหมู่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๗๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ์ เมตตาจิต

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๔ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๖๘๐
เด็กหญิงจรีรัตน์ บูรณะถาวร

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กหญิงสุจิตตรา ศรีน้อยอ่อน
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กชายสยาม มีคำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กชายทักษ์ดนัย หมวดเมืองกลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยบอน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กชายปยะพงษ์ ตังนารี

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กชายสิทธิพร ทานาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กชายอินทร์นนท์ ธรรมคุณ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กหญิงจริยา ปญญาดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กหญิงชิดชนก แปวชัยภูมิ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กหญิงบุหนัน มาบ้านโซ้ง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กหญิงพรนิภา มงคลพิศ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กหญิงพิยะดา มงคล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๙๓
เด็กหญิงมณฑกานต์ บุญยะรด

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงรุ่งนภา การไสว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กหญิงอริสา โสกนอก
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กหญิงสุภนิดา พรมแสน
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กชายสุชานนท์ ดำชูแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กชายธีระธาดา ปะการะโต
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กชายกวิน เปล่งปลัง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กชายชินวัตร สมณา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๐๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ยิมเสงียม

้ ่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กชายธุวานนท์ วังสัน

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๐๓
เด็กชายพายุ หาวิชา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๐๔
เด็กชายเพ็ญเพชร ยิมเสงียม

้ ่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๐๕
เด็กชายศุภชัย เชิญชัยภูมิ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๐๖
เด็กชายเอกรินทร์ มูลเสนา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๐๗
เด็กหญิงชานิศา บุราไกร

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๐๘
เด็กหญิงธีรกานต์ อินทะมล

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๐๙
เด็กหญิงปริศนา สาปดตา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๑๐
เด็กหญิงพลับพลึง รอบคอบ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กหญิงมยุรี เมินดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กหญิงวันวิสาร์ มาริสาร
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กหญิงวรรณศิริ พรมเดือ

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กหญิงวิยะดา ช้อนทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๕ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กหญิงอรนิชา จันรอด
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กหญิงนันทิยา ศรีลาเคน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๑๗

เด็กชายภูฤทธิ

์

วงเสน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กหญิงชาคริญา ลูกหวาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๑๙ เด็กหญิงธรรณกาญจน์
บุญอ้าย

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไห วัดหนองไห  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๒๐
เด็กหญิงวรรณวิภา เพ็งทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไห วัดหนองไห  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กหญิงธนัชพร ทองพิลา
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไห วัดหนองไห  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กหญิงนิพาดา เกิดจตุรัส

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไห วัดหนองไห  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๒๓

นางสาวมณีวรรณ์ แสงกล้า
๑๔/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองไห วัดหนองไห  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กชายวุฒิชัย พยัคฆา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยวัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กชายอนุวัตร วงศ์จันลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ น้อยวัน
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กชายธนัท ทองดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กชายธนรักษ์ ไชยโก
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๓๐
เด็กชายกฤษฎา ชะชิกุล

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กชายกิตติภูมิ พลทา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กหญิงกิตติมา คงขาว
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กชายฉัชชัย หอมเนตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สลักกาย
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นามวงศ์ษา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กชายธีรภัทร ลานสันทัด
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กชายนราธิต กางถิน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กหญิงวริสา คิสารัง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กชายศศิขัณฑ์ แปนทะยักษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๔๐
เด็กชายสุธิพงศ์ กล้ารบ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กชายสุรทิน สีหากุล
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กหญิงหทัยชนก แจ้งสว่าง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ยงยืน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กหญิงอรปรียา พานทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กหญิงอุไรรัตน์ บุญทัศน์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กหญิงเจนจิรา กองอาสา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กหญิงเสาวภา แดงดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กชายกฤษณะ กันยาประสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กหญิงกาญจนา ดอกหอม
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๖ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๗๕๐
เด็กชายคมสัณ ปงอุตวัน

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กหญิงณัฐธิดา บัวอาจ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์เฉลิม
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กหญิงนำผึง

้

ภารบุญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กชายปริญญา ปูนทา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กชายปสุต เหล่าเคน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กชายปยวัฒน์ พันธุมาตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กหญิงผกามาศ คำแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กชายพรพิทักษ์ หาญหิรัญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กชายพันยุทธ ทุมมี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๖๐
เด็กชายพีระวัตน์ สารราษฎร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กชายมนตรี จันทร์สา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กชายศรัณย์ วิชพล
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กหญิงศรินทิพย์ สังฆะกาโร
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ น้อยสี
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กชายศุภสิทธิ

์

ใสชาติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กชายสมหวัง บุญทัศน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กชายสุคล ต่ายกระโทก
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กชายสุทธิสร ฟอนบำเลอ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กหญิงสุนิษา ทดดอน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๗๐
เด็กหญิงสุพัตรา เจ็กสูงเนิน

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กหญิงสุภัตรา จันทะกาว
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กชายอภิโกศล จางวางเหลือง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ เรียมสันเทียะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กชายเทพพนา ภักดีสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๗๕

นายณัฐพล ไชยธงรัตน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กหญิงพัชราพร ฮวบกลำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๗๗

นางสาวฐาปณี วิชาชม
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๗๘

นางสาวทิพย์วรรณ จันทร์แดง
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๗๙

นางสาวรสสุคนธ์ เลขนอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๘๐
นางสาววิยดา หาญชัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กหญิงศุทธาวดี ใจหาญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๘๒

นางสาวอมรรัตน์ อ่อนแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กชายสมิทธ์ ฤทธิรงค์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กชายธีรรติ จันทร์พิมพ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กชายวัฒนากร ทรงชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กชายวิศวะ โพธินอก

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กชายอาคม แสนสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กหญิงณัฐริกา สีโสภา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กหญิงรุ่งทิวาทา ทาสูงเนิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๙๐
เด็กหญิงศศิกานต์ เรืองสันเทียะ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๙๑
เด็กหญิงประกายดาว แย้มบางาง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กชายณัฐพล มหามนต์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กชายเสฎชววุฒิ เมตตาชาติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กหญิงพิมลศรี บุตรศรีภูมิ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กหญิงวิชญาพร สิงห์น้อย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีละหาน
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กชายกฤษระ เทียมทัศน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กชายณัฐกฤต แซ่ลี

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กหญิงปวริศา ไตรเวท
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กหญิงศิริวรรณ เขียวปาน

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๐๑
เด็กหญิงนริศรา ปงกันกง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๐๒
เด็กชายณฐวัฒน์ มาภักดี

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๐๓
เด็กชายดนัย ชวดตะคุ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๐๔
เด็กชายวัชระธร ลาสุเร

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๐๕
เด็กหญิงวงศ์ศิริ มาเขียน

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๐๖
เด็กหญิงอัญชลี ใจภักดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๐๗
เด็กหญิงอรยา ฐานะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๐๘
เด็กชายยศพล ตรีมิตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ หาญจันทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๑๐
เด็กชายบรรเจิด ไทยภักดี

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กชายประวี ไตรเวทย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กชายภูริภัทร เสนชัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กหญิงศิริวัฒนา อ่อนตา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กหญิงรจนา เฟองฟู
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กหญิงศุภนุช ผองภิรมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กหญิงผกามาศ ลาเกิด
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กชายธีรวัฒ รักพร้า
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กหญิงฟองจันทร์ อินชีลอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กหญิงสุชาวดี ลาเกิด
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๘ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๘๒๐
เด็กหญิงอุบลวัณณา อ่อนตา

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กหญิงรัชนี ตอพันดุง
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ธารประเสริฐ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ นิลประดับ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กชายอนุวัฒน์ พิสุทธิบงกช
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กชายอนุทัศน์ เกสร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กชายวัชราวุฒิ หมู่โสภิญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กชายณัฐพันธ์ เพ็งอาษา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กชายศิวณัฐ สอนห้วยไพร
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กชายศราวุฒ ธรรมไท
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๓๐
เด็กชายณัฐพงษ์ พงษ์สุวรรณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กชายรณกฟต สิงห์โนนเชือก
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

นาบำรุง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงพรธิตา มูลขุนทด
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กหญิงธิภาพร มูลขุนทด
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กหญิงอทิตยา เหมะธุลิน
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กหญิงอรทัย ปานสมัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ อินอ่อน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กชายสรวิศ แสงสว่าง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กชายอรรถพร ทองพู
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๔๐
เด็กหญิงวิฃุตา บัตรสุงเนิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๕๙/๔๘๔๑

นายกันต์กวี งามสมชาติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๔๒

นายบดินทร์ คลองโปงเกตุ
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๔๓

นายธีรดนย์ ดอนบัญหา
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๔๔

นายวุฒินันท์ เย็นตะคุ
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๔๕

นายภัทรปติ หมายมี
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๔๖

นายสุรสิทธิ

์

แสงแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๔๗

นายวัชรินทร์ แพงไทย
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๔๘

นายจิรศักดิ

์

เทพศิลปวิสุทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๔๙

นายชัยวัฒน์ ทองจำรูญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๕๐
นายนราวิชญ์ มาด้วง

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๕๑

นางสาวกนกวรรณ ถุงจันแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๕๒

นางสาวนฤมล แก้วอินทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๕๓

นางสาวนำตาล ช่วยงาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๕๔

นางสาวปนัดดา ญาติบำรุง
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๙ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๘๕๕

นางสาวพรวิพา อ่อนตา
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๕๖

นางสาวมณฑิตา กล่อมจอหอ
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๕๗

นางสาววิภาดา กองทุ่งมน
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๕๘

นางสาวสายสุดา พรมแดง
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๕๙

นางสาวอรอนงค์ ชายศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๖๐
นางสาวอังศณา งาคชสาร

๓๐/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๖๑

นางสาวอาทิตยา เบียดนอก
๑๗/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๖๒

นางสาวอัญธิชา ดวงจินดา
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๖๓

นางสาวฐิตาภา บางนางเกร็ง
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๖๔

นางสาวชลิดา คอนสวรรค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๖๕

นางสาวอรวรรณ จันบัวลา
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๖๖

นางสาวกัณฐิกา พลพิลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๖๗

นางสาวกานต์ธิดา สาแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๖๘

นางสาวมลฤดี แสนชนะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๖๙

นางสาวมัสยา แสงสิงห์
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๗๐
นางสาวโยจิตตรา มณีศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๗๑

นางสาวรัตนาวดี พิทักษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๗๒

นางสาวศรัญญา สำราญญาติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๗๓

นางสาวศิริประภา ศรีชัยยัน
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๗๔

นางสาวสุภาภรณ์ คึขุนทด
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๗๕

นางสาวสุภารัตน์ คึขุนทด
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๗๖

นายกฤษณะพงษ์ ภูละคร
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๗๗

นายจิรวัฒน์ ชาติชนะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๗๘

นายธนดล กุลเกษ
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๗๙

นายณัฐสิทธิ

์

ทวีรัตน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๘๐
นายธีรภัทร์ คงด้วง

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๘๑

นายวินัย เวชยานันท์
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๘๒

นายอนุชิต ดีชัย
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๘๓

นายชนกมนต์ บ่อคำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๘๔

นายเกษมสันต์ โสตะวงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๘๕

นายอนุศร หงษ์ทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๘๖

นางสาวจริยา หลอดเพ็ชร
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๘๗

นางสาวจุฑาทิพย์ ภู่มาก
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๘๘

นางสาวธัญลักษณ์ บำรุง
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๘๙

นางสาวพัชนี ถนอมแนว
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๐ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๘๙๐
นางสาวไหมทอง งอกคำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๙๑

นางสาวอาภาพร ไชยเสนา
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๙๒

นางสาวรัตติกาล ภิรมย์กิจ
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๙๓

นางสาวกัญญารัตน์ สินโศรก

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๙๔

นางสาวจุฑามาศ เขียวเขว้า
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๙๕

นางสาวเจนจิรา เกิดผล
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๙๖

นางสาวกมลชนก ปางลีลาศ
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๙๗

นางสาววาสนา บัวเอม

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๙๘

นางสาววันวิสา เศิกศิริ
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๘๙๙

นางสาวรวิศรา ลีดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๐๐
นางสาวอริศราภรณ์ ยัดสระน้อย

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๐๑
นางสาวจุฑาทิพย์ ศักคำดวง

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๐๒
นางสาวมนต์ลดา สุขชาติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๐๓
นางสาววรรณนิภา แสงจักร

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๐๔
นางสาววารีรัตน์ ลาเกิด

๐๒/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๐๕
นางสาวศิริวิมล หงษนิล

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๐๖
นางสาวอนุชสรา ยอดบัวบาน

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๐๗
นางสาวอุบลรัตน์ ลาภเกิด

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๐๘
นายธีรพรรณ พวงสิงห์

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๐๙
นายณัฐพงศ์ อาภรณ์แก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๑๐
นายวชิรวิทย์ โกศิริสัญต์

๒๐/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๑๑

นายธนพล จำปาวดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๑๒

นายนาคินทร์ ศรีชัยกร
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๑๓

นายยุทธวรรษ ยังส้มปอย
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๑๔

นายสุประดิษฐ์ สินขาว
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๑๕

นายชัยมงคล พระสูงเนิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๑๖

นายกฤษกร รุจาคม
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๑๗

นายทัดภูมิ กุลสันเทียะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๑๘

นายธนพงษ์ มิมาลา
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๑๙

นายธีรกร ขำบรรจง
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๒๐
นายนพรัตน์ อ่อนชัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๒๑

นายนัฐพงษ์ เข็มแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๒๒

นางสาวกานต์สิริ ธรรมเทียง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๒๓

นางสาวปนัดดา ไชยเพ็ชร
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๒๔

นางสาวปยะธิดา แก้วกัลยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๑ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๙๒๕

นางสาวพิจักขณา กิติราช
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๒๖

นางสาวสกุลรัตน์ ศรีมงคล
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๒๗

นางสาวกฤษณา มากวันดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๒๘

นางสาวฉัตรสุดา พรมวังขวา
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๒๙

นางสาวพนิดา โพธินอก

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๓๐
นางสาวมนิตา แสวงสุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๓๑

นางสาวพนิดา น้อยกลาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๓๒

นางสาวพรธิตา ขุนสันเทียะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๓๓

นางสาวภาฝน จำบัวขาว
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๓๔

นางสาวสิริวิมล ชัยสามารถ
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๓๕

นางสาวประภัสสร ฐานวิเศษ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๓๖

นางสาวนุชาดา สัตมิตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๓๗

นางสาวปนัดดา ชาดาเม็ก
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๓๘

นางสาวปราณี ชัยมงคล
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๓๙

นางสาวสุนิสา หวังหมู่กลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๔๐
นายณัฐวุฒิ พิงสูงเนิน

๐๓/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๔๑

นายพลธนลักษณ์ สุดดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๔๒

นายอทินันท์ พิมพ์ใส
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๔๓

นายกิตติศักดิ

์

พรมแดง
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๔๔

นายธนศักดิ

์

พงษ์สุวรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๔๕

นายศรัณย์ จิวสูงเนิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๔๖

นายบุรินทร์ธรณ์ แก้วคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๔๗

นายสนัน

่

ก้อนทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๔๘

นายศิริศักดิ

์

อินอุ่นโชติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๔๙

นายณัฐพงศ์ สระน้อย
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๕๐
นายพีรพล บุญทัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๕๑

นายสุชน เทียมทัศน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๕๒

นางสาวภคภรณ์ หรรษา
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๕๓

นางสาวมลธิดา กระฉอกนอก
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๕๔

นางสาวเมขลา คงสัมพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๕๕

นางสาวอรวรรณ เกตุนอก
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๕๖

นางสาวเกศรินทร์ โคกสำโรง
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๕๗

นางสาวสุชาวดี อารีย์ล้น
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๕๘

นางสาวอุไลพร สีมาแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๕๙

นางสาวเจนจิรา สุบิน
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๒ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๙๖๐
นางสาววิภาดา หล่าซิว

๐๕/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๖๑

นางสาวเสาวภา คงพิษ
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๖๒

นางสาวปยธิดา พรมศาลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๖๓

นางสาวจารุวรรณ ภาศิริ
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๖๔

นางสาวสายรุ้ง ภิรมย์ภักดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๖๕

นางสาวจตุพร ญาติเกือ

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๖๖

นางสาวจามรี ไขตรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๖๗

นางสาวนภัสสร โทแสง
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๖๘ นายว่าทีร้อยตรีสราวุธ

่

โคตรมา
๒๒/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๖๙

นางวิภาพร ปองปทุม
๒๒/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๗๐
นายสมเกียรติ วงศ์สุขสิน

๒๒/๑๐/๒๕๐๑
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๗๑

นางกาญจนา ไพราม
๐๖/๐๙/๒๕๐๘

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๗๒

นางนิยา ชาลี
๓๐/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๗๓

นางรำพึง ธรรมมา
๒๕/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๗๔

นางศิริวัลย์ ศรีสะเทียน
๒๖/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๗๕

นางเพลินจิต อิมชัย

่

๐๓/๐๑/๒๕๑๖
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๗๖

นางหยกฟา ตังพงษ์

้

๐๑/๑๒/๒๕๐๗
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๗๗

นายณรงค์ หาญจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๗๘

นายธงชัย ทวดสุวรรณ์
๒๘/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๗๙

นายราชศักดิ

์

จัตุรัสตระกูล
๑๘/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๘๐
นางสาวจุฬางพัฒน์ อุทโท

๐๔/๐๙/๒๕๑๙
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๘๑

นายทินกรณ์ วิปสสา
๑๓/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๘๒

นายวรัญู งวดชัย
๐๘/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๘๓

นางสาวสมส่วน บุญเกลียง

้

๒๔/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๘๔

นายคมธัช โอฐประไพ
๑๔/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กหญิงพัชรพร เรืองประโคน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กหญิงปยธิดา สุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๘๗
เด็กหญิงเบญญทิพย์ รองจำนงค์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กหญิงภัทรพร เบ็งยา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กหญิงธิติมา บุญเต็ม
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กหญิงวรัญญา เนาว์โอโล

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กหญิงอาภัสรา แจ้งห้วย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กหญิงชลธิชา ชำนาญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กหญิงศรัญยา ปอดดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กหญิงกัลยา เขาชัยภูมิ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กหญิงนิราพร โชคสวัสดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายสุรพัศ บัวสันเทียะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กหญิงสโรชา ลาภขุนทด
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี ยาดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงนภัสรพี กุลศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ผลสุข

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงอัจฉรา อินโนนเชือก

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กชายรพีภัทร ช่างทองคำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กชายพาทินธิดา ชืนสบาย

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ สุนนท์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กหญิงอรนภา หงส์ปสสา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กหญิงวาสนา หนูจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กหญิงธิรภัทร หาญรบ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กหญิงสุพิชชา ผลบุญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กชายชานนท์ ศรีกุฎ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กชายปฐษพงษ์ ทองสุก

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๕๐๑๑
เด็กชายรพีภัทร คลองวัง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๕๐๑๒
เด็กหญิงจตุพร ผลสุข

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กหญิงกัญญภัค แสงสิงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๕๐๑๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กองทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยางดี โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๕๐๑๕
เด็กชายสวรินทร์ คำโส

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยางดี โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๕๐๑๖
เด็กหญิงณัฐธิดา โชคเหมาะ

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยยางดี โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กหญิงภัทราพร ปทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ระเหวประชาสรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๑๘
เด็กหญิงดวงหทัย สรีสมัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ระเหวประชาสรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๑๙
เด็กชายนครินทร์ สิริโสม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ระเหวประชาสรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กชายวรากร เพชรประไพ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ระเหวประชาสรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กหญิงพรชิตา ธุระพันธ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ระเหวประชาสรรค์  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๒๒
เด็กชายภูมฤทธิ

์

เลิศประเสริฐ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๒๓
เด็กชายกฤตเมธ เสนา

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๒๔
เด็กหญิงอัมพร วงษ์แก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กหญิงสุกัลยา ภิรมย์ภักดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๒๖
เด็กหญิงกัญญรัตน์ ไกรเลิศ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๒๗
เด็กหญิงสุทธรา โชคสวัสดิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๒๘
เด็กชายศิรชัย คำสุภาพ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กชายนิติภูมิ รุจาคม

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๔ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กชายจิรวงศ์ บุญมาก

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ญาติบำรุง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๓๒
เด็กหญิงกรกนก เจนละหาน

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๓๓
เด็กหญิงณิชกมล ญาติบำรุง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๓๔
เด็กชายภัสกร กล่อมจอหอ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๓๕
เด็กชายธิรวุฒิ มากนุช

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๓๖
เด็กหญิงวรนิษฐา คำสุภาพ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๓๗
เด็กหญิงสุภาวดี ปลังกลาง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๓๘
เด็กหญิงกฤษณา กล่อมจอหอ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๓๙
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

วงษ์วาน
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กชายฐิติ สุทธิโคตร

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๔๑
เด็กชายธานินทร์ บุญบรรดา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๔๒
เด็กชายพันธกานต์ ภูประธรรม

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๔๓
เด็กชายภาราดร ยาธะนะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๔๔ เด็กหญิงเกศษิญารักษ์
บุญฉัน

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๔๕
เด็กหญิงยุพิน สีม่วง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๔๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา เงินถา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๔๗
เด็กหญิงปานหนัน ชาวชีลอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๔๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ใจอ่อน

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๔๙
เด็กหญิงอรอุมา กาศสันเทียะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กหญิงรัตติกานต์ ชัยมงคล

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๕๑
เด็กชายอเนกชัย ใจดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๕๒
เด็กชายวิฑูรย์ สีม่วง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๕๓
เด็กชายณัธภัทร ฮะสูงเนิน

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๕๔
เด็กชายรัตนชัย มลเทียน

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๕๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

เดือดขุนทด
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๕๖
เด็กหญิงฐิติมา ฮะสูงเนิน

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๕๗
เด็กหญิงวิมลพรรณ โอมฤก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๕๘
เด็กหญิงปภาวี โพธิชัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๕๙
นายประสัน จำพันธุ์

๑๕/๐๔/๒๕๐๘

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๖๐
นางศศิพัชร ดวงสาพล

๑๒/๐๕/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๖๑
นางสาวสุจิตรา ประยูรศรี

๒๘/๑๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๖๒
นางสาววัชระ คอนสันเทียะ

๐๒/๐๔/๒๕๑๘

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๖๓
นางสาวกัญญานัฐ ภูมิภู

๑๕/๐๘/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๖๔
นางสาวอนุสรา กันเดิน

๑๓/๑๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๕ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๐๖๕
นางรดา เกือกูลวงษ์

้

๒๖/๐๓/๒๕๑๘

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๖๖
นางสาวอรวรรณ สมบัติหลาย

๒๗/๐๘/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๖๗
นางสาวรุ่งทิวา เกาะม่วงหมู่

๐๖/๐๓/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๖๘
นางสาวทัศนีย์ ต่อโชติ

๐๒/๑๒/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๖๙
นางรัตนา ดังชัยภูมิ

๐๘/๐๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๗๐
นางสาวชวัลนุช ชูสกุล

๐๗/๑๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๗๑
นางรัชฎาพร กระฉอดนอก

๑๙/๐๗/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๗๒
นางสาวละไม นาไพบูลย์

๑๙/๐๘/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๗๓
นางสาวอุทัยวรรณ จันทะมุด

๒๔/๐๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๗๔
นางสาวยุภา แขหินตัง

้

๑๐/๐๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๗๕
นางขนิษฐา โภคทรัพย์

๒๓/๐๕/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๗๖
นายไชยยศ คงควร

๑๗/๑๑/๒๕๑๔

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๗๗
เด็กชายเจษฎา หาญประทุม

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๗๘
เด็กชายนพรัตน์ ฐานกุมมา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๗๙
เด็กชายปริวัตร สีประทุม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กชายพลพล คำนาแซง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๘๑
เด็กชายสุภัทรชัย กำลังเหลือ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๘๒
เด็กหญิงกนกพิชญา

เจริญนนทกาญจน์ ๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กหญิงกุสุมา ครองนิรนทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๘๔
เด็กหญิงจุไรรัตน์ อุ่นวงษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๘๕
เด็กหญิงซัวฮีมา บี

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๘๖
เด็กหญิงนพมาศ โชติปทุม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๘๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ นาคนิเกตุ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๘๘
เด็กหญิงปนัดดา เดขุนทด

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๘๙
นางสาวลัดดาพร สิงห์ซอม

๑๗/๐๙/๒๕๓๙

วัดไพรีพินาศ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๙๐
นายตรีภพ ศิริบุตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๙๑
นางสาวเจนจิรา กาลสายออ

๒๘/๐๙/๒๕๔๐
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๙๒
นายพยัคฆ์ ชัยตะคุ

๐๖/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๙๓
นายประณต คงกันกง

๒๓/๐๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๙๔
นายณัฐวุฒิ พรมชัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๙๕
นายธีรภัทร คูคงนาค

๑๐/๑๑/๒๕๓๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๙๖
นายณรงฤทธิ

์

จัดนอก
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๙๗
นายนัทธพงศ์ ภาวขุนทด

๒๘/๐๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๙๘
นายณัชชา บุญจรัสพันธุ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๐๙๙
นางสาวฉันทวิมล เชิดโกทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๖ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๑๐๐
นายเรืองศักดิ

์

โพธินาฝาย

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๐๑
นางสาวเยาวณี แก้วชุมพล ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๐๒
นางสาวบังอร ถึงนอก ๐/๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๐๓
นางสาวปนัดดา ปรางค์นอก ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๐๔
นางสาวทอฝน แก้วอินทร์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๐๕
นางสาววรัญญา คำสีทา ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๐๖
นางสาวนำฝน โปร่งจิตร ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๐๗
นางสาวมณีวรรณ บุญพิมพ์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๐๘
นายวรชัญญ์ จิตรหมัน

่

๐/๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๐๙
นายชานนท์ หงษ์ผาแก้ว ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๑๐
นายธนาดล สมพล ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๑๑

นางสาวชุติมา แต่งแดน ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๑๒

นายศุภชัย ตะสูงเนิน ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๑๓

นายภาณุวัฒน์ นารีรักษ์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๑๔

นายภูมิภัทร พงษ์จันทร์ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๑๕

นายจักรกฤษณ์ โต่งจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๑๖

นายวรกฤต หอไชยสกุลเดช ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๑๗

นายวราวุฒิ มรรครมย์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๑๘

นายชินวัติ พรมณี ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๑๙

นายกฤษณพงศ์ หลวงพรม ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๒๐
นายศักดินรินทร์

์

เงาชัยภูมิ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๒๑

นายประเสริฐ ปลืมมะสัง

่

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๒๒

นางสาววาสินี พุทธวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๒๓

นายณัฐวุฒิ รินทะลึก ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๒๔

นายดลธรรม คำเสียง ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๒๕

นายนราธิป นาบำรุง ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๒๖

นายสรศักดิ

์

ไพขุนทด ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๒๗

นายชารุษงษ์ โชตินอก ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๒๘

นายยุทธนา ดวงธรรมมา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๒๙

นายณัฐพล เจือจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๓๐
นายวิษณุ ลายภูคำ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๓๑

นายฤทธิเดช มนต์ไธสง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๓๒

นายเกียรติศักดิ

์

ทรัพย์ธงทอง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๓๓

นายอรรถพล พลศรี ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๓๔

นายพีรณัฐ สีมา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๑๓๕

นายกิตติกร ทองจำรูญ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๓๖

นายณัฐพงษ์ ฤทธินอก

์

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๓๗

นายนพรัตน์ สร้อยสหาย ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๓๘

นายวุฒิพงษ์ ประเสริฐชัย ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๓๙

นางสาวธัญญาภรณ์ เลาวัณย์ศิริ ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๔๐
นางสาวปทกาญจน์ วิจิตรธนสาร ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๔๑

นางสาววาสนา พังสูงเนิน ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๔๒

นางสาวรัตติกาล พงษ์พันธ์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๔๓

นางสาวปนตะวัน ชินจักร์ ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๔๔

นางสาวพีรพร ก้อนชาลี ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๔๕

นายเกียรติศักดิ

์

มณีธรรม ๐/๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๔๖

นายสมบูรณ์ ขุนทอง ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๔๗

นางสาวประภาวี บุญรักษี ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๔๘

นางสาวศศิกานต์ พันธุ์สุภาพ ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๔๙

นางสาวกัญญารัตน์ จ่าชัย ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๕๐
นายธนากร สูงชัยภูมิ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๕๑

นางสาวกิงแก้ว

่

เขาลาด ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๕๒

นางสาวศิริรัตน์ ธงทอง ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๕๓

นางสาวชลชินี วงษ์ประเทศ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๕๔

นายณัชพล อุปฮาต ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๕๕

นางสาววิไลรัตน์ ผาดี ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๕๖

นางสาวสุปราณี จันทร์สว่าง ๐/๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๕๗

นายศรายุธ รุ่งโรจน์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๕๘

นางสาวชยารัตน์ เหลาชัย ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๕๙

นายรุ่งทิวา ฐานวิเศษ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๖๐
นางสาวปยะภรณ์ ตรวจนอก ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๖๑

นางสาวเกวลิน ยอดท่าหว้า ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๖๒

นายตะวัน ศรีโฉม ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๖๓

นางสาวพรชิรา แต่งแดน ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๖๔

นางสาวบุศรา ดำรงชาติ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๖๕

นางสาวเกวลิน ฤกษ์นอก ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๖๖

นางสาวอภิญญา ศรีกุล ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๖๗

นางสาวญานิศา แสงอรุณ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กชายวัชระ หว่างกลิน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมริมทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดชมพู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๘ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๑๗๐
เด็กหญิงพรพิมล พลเดชา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา ขามกิง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กชายวีระภาพ นามวงษา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กชายต้นแบบ นามวงษา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๗๔

เด็กชายเทียนชัย จัมทร์บัว
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๗๕

เด็กชายวินัย จัมทร์บัว
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นามวงษา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๗๗

เด็กชายพีรพล หาทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๗๘

เด็กหญิงอรยา แก้วอำพล
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๗๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สร้อยมณี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๘๐
เด็กหญิงกัญญารัตน เกษนอก

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๘๑

เด็กหญิงพินทอง สุนทรเมธี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ใยบัวหลวง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๘๓

เด็กชายอาณาจักร หน่อคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กชายฐิติวัฒน์ ใจบุญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๘๕

เด็กชายสุรวงค์ ศิริบุญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๘๖

เด็กชายณัฐภูมิ ผู้มีสัตย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๘๗

เด็กชายณัฐพล รุ่งเรือง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๘๘

เด็กชายสันติสุข พันธ์สามารถ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๘๙

เด็กชายฉัตรมงคล เติมสิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๙๐
เด็กชายเจษฎางค์ ช้างน้อย

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๙๑

เด็กชายเอกภพ ญาติชัยภูมิ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๙๒

เด็กชายพุทธศักดิ

์

จันทร์ทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๙๓

เด็กหญิงพิยดา โคตรภักดี
๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๙๔

เด็กหญิงพิยดา พันธุเทพ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๙๕

นางศิริพันธุ์ สาศรีเมือง
๑๕/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๙๖

นางอภิญญา ชำนาญ
๐๓/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๙๗

เด็กหญิงวราภรณ์ จำปาขาว
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กหญิงนันทพร คำมณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๑๙๙

เด็กหญิงไหมแก้ว เหล็กมา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ เหล็กฃัย

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๐๑
เด็กหญิงพรทิพย์ แสงมีสี

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๐๒
เด็กหญิงชิตยาพร เพชรพูน

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๐๓
เด็กชายณัฐพงศ์ แซ่ลิม

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๐๔
เด็กหญิงอติกานต์ ตันดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ คลองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๙ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๒๐๕
เด็กชายณัฐณิชา สารมณี

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๐๖
เด็กชายธนพล วอนสันเทียะ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๐๗
เด็กชายนพกิติคุณ ส่งเสริม

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๐๘
เด็กชายวทัญู พรึมขุนทด

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ กรินสูงเนิน

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๑๐
เด็กชายเจษฎา บุญมา

๐๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ปอมจัตุรัส
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ มาลาฤทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๑๓

เด็กหญิงวาสนา คงธนัทกาญจน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กหญิงเฉิดฉาย ไปล่กระโทก

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ช่วยชาติ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กชายณัฐพล ทองวิเศษ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กชายธนากร นารถจัตุรัส
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กชายจักรินทร์ ชัยมีแรง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กชายเปยมสุข ศรีคุณชัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๒๐
เด็กชายนิติพงษ์ เสียงบุญ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กชายธรรมนูญ กองคำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๒๒

เด็กชายชาคริต พรมพล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ขอดตะครุ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ เกิดทรัพย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กหญิงสุจิตา แสงจัตุรัส

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กหญิงปวีณามัย วิเศษคร้อ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กหญิงพนิตา ดวงอิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า โพธิทธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กชายณัฐพล บุญมีเขว้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส ราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กชายพิชิตพล ชำนาญกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส ราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๓๐
เด็กชายคมกริบ แสงบำรุง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส ราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กหญิงนุชนาฎ ผลเต็ม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส ราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กหญิงเอมิสา กลัดปรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส ราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กชายธีรวัฒน์ สิทธิผล
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส ราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ชัยสอน
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส ราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กหญิงมาริสา ดีน้อย
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส ราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กหญิงพรชนก ชัยลินฟา

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส ราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กหญิงรพีพรรณ นารถสมบูรณ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโคก ราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กชายปญญา ฤทธิยา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโคก ราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กชายชนกันต์ มันใจ

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล เลียบนำไหล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๐ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๒๔๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ครูเกษตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กชายธนายุทธ สร้อยสูงเนิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๔๒
เด็กหญิงประกายแก้ว

เปรียญขุนทด
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กหญิงอรอนงค์ ศรีสิงห์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กชายสุธิพงศ์ เพียดขุนทด
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๔๕

เด็กหญิงเพียงธาร ภูขะมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กชายพลธวัช ดามาพงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กชายจันทวัช จันทะสิงห์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กชายกิตติทัต เมินขุนทด
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กชายเจษฎา สุขม่วง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๕๐
เด็กชายณัฐพงษ์ มีชำนาญ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๕๑

เด็กชายวายุ ไม้สูงเนิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๕๒

เด็กชายนพดล ประดับวงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๕๓

เด็กชายนพเก้า ประดับวงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๕๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีสูงเนิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๕๕

เด็กชายอนุชิต ธิมะดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๕๖

เด็กชายชินพัฒน์ คำสิงห์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๕๗

เด็กชายไชยสิทธิ

์

ประดับวงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๕๘ เด็กชายอัษฎา เจคอป
ฮอลลิเดย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๕๙

เด็กชายชาคริต พรมณี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๖๐
เด็กชายเกล้าณรงค์ ศาลาดิน

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๖๑

เด็กชายไชยวัฒน์ เกิดโมลี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๖๒

เด็กชายวีระพัฒน์ หาขุนทด
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กชายภาคภูมิ สืบทรัพย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๖๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ต่อประเสริฐ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กหญิงวรรณษา เหมขุนทด
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๖๖

เด็กหญิงสุชาวดี ชาติสง่า
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๖๗

เด็กหญิงศวิตา มาลี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กหญิงสุพัฒชา เชียวเจริญ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๖๙

เด็กหญิงปาริฉัตร สอนกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๗๐
เด็กหญิงเพ็ญพิธชา มันคง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๗๑

เด็กหญิงสุพิชญา ภู่มาก
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๗๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เบอร์พันดุง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๗๓

เด็กหญิงธัญชนก ศรีรัตนพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๗๔

เด็กหญิงทิพวรรณ นามโท
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๑ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๒๗๕

เด็กชายธีรภัทร์ แย้มม่วงศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๗๖

เด็กชายสุวิทย์ สร้อยขุนทด
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กชายคมกฤษ มังมี

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กหญิงจิญานันท์ อิมดี

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กชายธนธรณ์ สอนคุณ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๘๐
เด็กชายวรพงษ์ ชาติปรีดา

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กหญิงดลยา มาหนองโดน
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กหญิงรฌา ม่วงสีงาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กหญิงภัทรินทร์ พ่วงศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๘๔

เด็กชายบารมี โพธิทอง

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน เลียบนำไหล  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๘๕
เด็กหญิงชุณหกาญจน์

จิตรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สวรรค์คงคา  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กชายศุภกฤษฏิ

์

ภักดีพงศ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สวรรค์คงคา  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กหญิงปทมปรานี ทองนาค
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สวรรค์คงคา  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กหญิงภัสรา อรุณโณ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สวรรค์คงคา  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กหญิงอรวรรณ อารีแจ่ม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สวรรค์คงคา  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๙๐
เด็กชายจีรศักดิ

์

ดอบขุนทด
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สวรรค์คงคา  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กหญิงณนนท์ ยางทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สวรรค์คงคา  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กชายนภสิทธุ์ พรมเศก
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สวรรค์คงคา  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กหญิงกชพร ค่ายใส

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดือ

่

หงษ์ทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กชายภูมิรพี ค่ายใส
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดือ

่

หงษ์ทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กชายชัยมงคล จรกร
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กชายรัฐกิจ ศรฤทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๙๗

นางสาวงามพร้อม ชาลีแดง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กหญิงฑัณฑิกา คุณชืน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๒๙๙

นางสาวปฏินันท์ ชนะพะเนาว์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๐๐
นางสาวปยวรรณ วิเศษคร้อ

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๐๑
นางสาววัชรีภรณ์ คะเรรัมย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๐๒
เด็กหญิงศุภมาส หกขุนทด

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๐๓
นางสาวสุพรรณิกา ชำนาญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๐๔
นางสาวสุนีย์พร วิเศษคร้อ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๐๕
เด็กหญิงสุลัคนา ครองสุข

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๐๖
นางสาวแสงนิรันทร์ รุ่งรัตน์อาภา

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๐๗
นางสาวองค์ชนิตา ดิลกชาติ

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๐๘
เด็กหญิงอินทิรา ชำนาญกุล

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๐๙
เด็กหญิงอิศริยา พงษ์อุดม

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๒ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๓๑๐
นายนภดล ก้ามสันเทียะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๑๑

นายพงค์พนิช พรมพล
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๑๒

นายภานุวัฒน์ ภิรมย์ไทย
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๑๓
เด็กหญิงแก้วภักดิศร

์

พรมพยอม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๑๔

นางสาวจันทิรา หินเหล็ก
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๑๕

นางสาวประภาดา สามผ่องบุญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๑๖
นางสาวพิมพ์ประภา คูณจัตุรัส

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๑๗

เด็กหญิงเมษาภรณ์ รัตนวิชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๑๘

นางสาวลักขณา บรรเทากุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๑๙

นางสาวศุภรัตน์ เรืองเดช
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๒๐
นางสาวสุทธิดา ขยันการ

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๒๑

นางสาวสุนิสา แดงสุวรรณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๒๒

นางสาวสุพรรษา ประสงค์สุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๒๓

นางสาวอรุณรัตน์ หลุ่มราช
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๒๔

นางสาวอัญชลีรัตน์ ลาลาด
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กชายนพนันท์ สวนศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๒๖

นายปฏิภาณ ตาดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๒๗

เด็กชายกฤษฎา เวียงสงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๒๘

นายคณาวุธ มาลา
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๒๙

เด็กชายชินวัตร งิมขุนทด
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๓๐
นายทนงศักดิ

์

รักษากุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๓๑

เด็กชายปฏิพล โนนนก
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๓๒

นายสัณฐิชัย วงศ์คูณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๓๓

นางสาวกรรณิการ์ คำบุญเรือง
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๓๔

เด็กหญิงชลธิชา กลินศรีสุข

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๓๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ช่วยฃาติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๓๖

นางสาวณัฐวดี หญ้างวงช้าง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๓๗

นางสาวตรีฑารักษ์ กุ้งกลางดอน
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๓๘

นางสาวธิดารัตน์ ศรีวรรณพิมพ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กหญิงปนัสยา จำพันธุ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ลดา โรมรัน

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กหญิงวิชชุตา ชัยกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๔๒

นางสาวสุชาดา สียางนอก
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๔๓

นางสาวสุพรรษา ชนะชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กหญิงอุษณีย์ ศรีเพชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๓๔๕

นางสาวภัณฑิลา เขียวพลอย
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กชายกิตติพงษ์ วันดีมี
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๔๗

เด็กชายชนินทร เจริญวัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๔๘

นายเมธา เวียนวิเศษ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กชายวีรภัทร มาสิงห์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๕๐
นายศรายุทธ มาลา

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๕๑

นายศุภกานต์ ชาวิชัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๕๒

เด็กชายศุภฤกษ์ อบปน
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๕๓

นายอดิศักดิ

์

ศรีสะเทียน
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๕๔

นางสาวขนิษฐา จันณรงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๕๕

เด็กหญิงขนิษฐา กล้ารอด

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๕๖

นางสาวจุฑาทิพย์ พงศ์สุวรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๕๗

นางสาวธิดารัตน์ ผินจัตุรัส
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๕๘

เด็กหญิงมินตา ภู่ประกิจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๕๙

นางสาวเมธาศิณี อิมแก้ว

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๖๐
เด็กหญิงชลธิชา เสาเวียง

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๖๑

นางสาวศิรดา อุเทนสุต
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๖๒

เด็กชายจาตุรนต์ มาขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๖๓

เด็กชายวีรพัฒน์ ประดิษฐ์จา
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๖๔

เด็กหญิงชนัญธิดา วงษ์เบียสัจจ์

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๖๕

นางสาวอภิญญา พานิชเจริญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๖๖

นายชลสิทธิ

์

ระอุ่ง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๖๗

นายกฤษณะ โสชัยยันต์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๖๘

นายกิตปกรณ์ โคตรบำรุง
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๖๙

นายณัฐสิทธิ

์

เรืองฤทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๗๐
เด็กชายดำรงศักดิ

์

พรมชัยยา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กชายวัชรินทร์ บุญพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๗๒

นายวิทวัฒน์ เริองเดช
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๗๓

นายวีระพล วงษ์ฉิม
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๗๔

นายศุภกิจ บีกขุนทด
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๗๕

นายสมชาย ภาคพฤก
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๗๖

นางสาวกุสุมา นามบุญตรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๗๗

นางสาวจิตรวดี วงษ์สิม
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๗๘

นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๗๙

นางสาวณัฎฐวีร์ ศรีวังพล
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๔ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๓๘๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ชำนาญกุล

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๘๑

นางสาวนภัสสร ต่างสันเทียะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๘๒

นางสาวพัชรพร พูนประสิทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กหญิงพิชาน์ ขยันการ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุขโพธิเพชร

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๘๕

นางสาวลัดดาวัลย์ ทองใบ
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๘๖

นางสาววรรณภา พัฒมณี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กหญิงวรินธิรา ปะโมนะตา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๘๘

นางสาววิชญาดา ศรีอำไพ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๘๙

นางสาวศิรินภา ลอยศักดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๙๐
นางสาวศิริลักษณ์ ดิรกชาติ

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๙๑

นางสาวศุทธิณี แขขุนทด
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กหญิงสุจิรา ฝอยทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๙๓

นางสาวสุภิญญา ผิวรักษา
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กชายทันณุวัช ทวยทา
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กหญิงจิรนันท์ คำจุมพล
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๙๖

นางสาวสุกัญญา สยมชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กชายกฤษณพงษ์ ส่งเสริม
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๙๘

นายกิดาการ มากไธสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๓๙๙

นายกิตติศักดิ

์

แก่นจัตุรัส
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กชายจักรพรรณ ตุ้มสูงเนิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๐๑
เด็กชายจักรพันธุ์ น้อยสากล

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๐๒
นายเจนณรงค์ อินทรผล

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๐๓
นายชาญเดช กล้ารอด

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๐๔
นายชานนท์ พิพิธกุล

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๐๕
นายฌานิช กรองมะเริง

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๐๖
นายณัฐกฤต เชือชีลอง

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๐๗
นายตระการ บรรเทากุล

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๐๘
เด็กชายธนกฤต ชิดสันเทียะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๐๙
นายประเสริฐศักดิ

์

คงพิษ
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๑๐
เด็กชายปริพัทธ์ ธรรมปาน

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๑๑

นายพีรพล แฟสันเทียะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กชายเพชรบูรพา กำไพรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๑๓

นายศิวกร สมพงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๑๔

นายศุปกรณ์ ติสันเทียะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๕ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๔๑๕

นางสาวธนพร คนคล่อง
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๑๖

นางสาวนิภาภรณ์ เณรสุวรรณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กหญิงนุชจรินทร์ มีสุวรรณ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๑๘

นางสาวพิชญ์สินี หวันแทน
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๑๙

นางสาวพิยดา ลายภูคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๒๐
นางสาววิไลลักษณ์ ฤทธิยา

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กหญิงศิริประภา ปาปะกาย
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา จังพะเนา
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๒๓

นางสาวสุนิษา จ่าแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๒๔

นางสาวสุพัตรา วงษ์โคกสูง
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๒๕

นายปญจพล เอมสรรค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กชายปฏิพล ปาเบ้า
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๒๗

นางสาววาศิณี กิงนอก

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กชายฌานทัศน์ เพลียนอก
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กชายคมสันต์ เชือพหล

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๓๐
เด็กชายจิรวัฒน์ โพธิทอง

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กชายฉัตรชัย แก้วมณี
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กชายธนกฤต หลักหาญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๓๓

นายธัชพงศ์ คำขาว
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๓๔

นายธีรภัทร ฉิมวัฒน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๓๕

นายปริญญา ฝาสันเทียะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๓๖

นายเมธิวัฒน์ เยือกเย็น
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๓๗

นายเมธี วิเศษคร้อ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๓๘

นายวรพรต ธนะศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๓๙

นายศรัณย์ งามสันเทียะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๔๐
นายศิรวิทย์ หมันกิจ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กชายศุภกร เอียมโต

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๔๒

นายสุธิศักดิ

์

มาตรังศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กชายอานนท์ เดชพลกรัง
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กหญิงจิรัชญา พุทธโกศัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กหญิงดรุณี สร้อยสูงเนิน
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๔๖

นางสาวดวงรัตน์ ทองสาคร
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กหญิงทิพรัตน์ ค้อมทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๔๘

นางสาวนาฏตยา อาจกล้า
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๔๙

นางสาวเนตรนภา ก้ามสันเทียะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๖ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๔๕๐
เด็กหญิงบงกชพร บัวหอม

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กหญิงปนัดดา จันแหล่
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กหญิงพชรพร ก้อนนาค

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๕๓

นางสาวพนิดา สร้อยขุนทด
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๕๔

นางสาวศุภกร เอือศรี

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๕๕

นางสาวสุดารัตน์ ช่วยคุณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๕๖

นางสาวสุติมา งอกเงิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๕๗

นางสาวสุพรรษา ผาเบ้า
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๕๘

นางสาวอรดา อารีชาติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กหญิงอรสา ทักษิณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๖๐
เด็กหญิงอรอุมา บุญทองเถิง

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๖๑

นายสุทธินันท์ ชาติบัวใหญ่
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กชายจิราพันธ์ สนประเวสน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กหญิงเกศมณี เชือมีแรง

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๖๔

เด็กหญิงพีรยา เพ็ชรวงศ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กหญิงสิรินยา ฤทธิจรูญ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ มีทรัพย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กหญิงวนัชพร อินบำรุง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กหญิงรัชนีกร เพฃรประไพ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประดับวงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๗๐
เด็กชายถิรธนา จันทคาด

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๗๑

เด็กหญิงกนกภรณ์ ศรีพิไล
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กชายเวคิน กลินศรีสุข

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ประดับวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา พรามจร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กหญิงปยฉัตร บุญเชิด
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

รูปบุญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กชายวรเชษฐ์ สุขภาพ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๗๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิลปชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๗๙

เด็กชายวัชรินทร์ แน่นอุดร
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๘๐
เด็กชายอภิชิต พุดยังยืน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กชายศุภชัย ดีดวรพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กชายธนากร เณรชู
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กชายยุทธนา ศรีจุมพลมา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กหญิงปานวาด ประดับวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กหญิงศิรินทิพย์ หาญเวช

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๘๖

เด็กหญิงดวงกมล เศษฐบุปผา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๘๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

สินจัตุรัส
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๘๘

เด็กชายอนุเทพ ห้าวจันทึก
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๘๙

เด็กชายธัญเทพ อภิณหวัฒน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๙๐ เด็กหญิงพิมพ์ชนกนาถ
เสาวโกมุท

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กชายธีรพงศ์ เจ็กจันทึก
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กหญิงสกุณา ไกรฤกษ์ศิลป
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๙๓

เด็กชายธนบดี ดอนพรม
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กชายธวัช กลีบกลางดอน
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กหญิงดารินทร์ สมบัติ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กชายสรศักดิ

์

ข้อสันเทียะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กชายธนากร เวียนวิเศษ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กชายยืนยง กองคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กชายธนพล ยุพลพริว

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กชายชยพล เขตจัตุรัส

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๐๑
เด็กชายวิทวัส มันคง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๐๒
เด็กชายธนาศักดิ

์

วดีศิริศักดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๐๓
เด็กชายอติรุจ ตันดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๐๔
เด็กหญิงจิราพร เสาโกมุท

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๐๕
เด็กหญิงอาทิตยา ประดับวงษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๐๖
เด็กชายจิรภัทร ทรัพย์สมบัติ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๐๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ พิมพ์ลี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๐๘
เด็กชายอติเทพ พูนชัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๐๙
เด็กชายธนาวุธ ฤทธิจรูญ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๑๐
เด็กชายนันทวัฒน์ เหล่าโนนคร้อ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๑๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ฤทธิเจริญกุล

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กชายพิชญศักดิ

์

กองคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๑๓

เด็กชายสุรัตน์ พิพิธกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๑๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิทธิจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๑๕

นายพงศ์พันธ์ เสมอโภค
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๑๖

นางสาวสุวรรณา อินบำรุง
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๑๗

นายวิสิษฐ์พล พิพิธกุล
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๑๘

นายนครินทร์ ทองดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๑๙

นายภัทรพล ชัยมีแรง
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๘ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๕๒๐
นายกมลเทพ ภูครองทุ่ง

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๒๑

นายทศวรรษ แสงฤทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๒๒

นายณัฐวัตร นาสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๒๓

นางสาวพาสิณี ภิรมย์ชม
๐๓/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๒๔

นางสาวศุภลักษณ์ หาญเวช
๐๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๒๕

เด็กหญิงอารยา บัวจำรัส
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๒๖

นางสาวภัทรวดี เสงียมวงศ์

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๒๗

นายทักษิณ สุทโพธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๒๘

นายสุทธิชาติ พรามจร
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กชายยุทธนา มานิมนต์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๓๐
เด็กชายธนกร สอลอ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กชายพลวัต พันละหาน
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กชายกฤษฎา หาญแจ้
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กหญิงพิณสุดา ปางลีลาศ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กหญิงอาภัสรา เปรมชาติ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กหญิงสุรภา จงชิดชอบ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กหญิงอรินธรณ์ เคียงจัตุรัส
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กหญิงญาดา โสละหาน
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กหญิงศรินญา กลางเมือง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กหญิงอลิษา ภานุมาตย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๔๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ เคนจัตุรัส

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กหญิงสโรชา จันเจนกิจ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๔๒
เด็กหญิงพิณฃญากร มีปญญา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กหญิงปภาดา สมพงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กหญิงนำฝน เพียรชอบ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กชายอภิวัฒน์ สมพงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กชายศิริชัย อ้นทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กชายสราวุฒิ เอือจำนงค์

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กชายชัววัฒน์ ภานุมาตย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กชายชินวัฒน์ เอียงสูงเนิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๕๐
เด็กชายธงชัย ช่วงปา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กชายธนวินธ์ ทองศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีไชโยรักษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กหญิงกานติมา ภักดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กหญิงธัญวรัตน์ หวันแทน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๙ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อมรพรม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กหญิงอังคนาง สุทธะโย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กหญิงจิตตา โลทัยสงค์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๕๘

เด็กหญิงวณิชญา เถาพิมาย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหาน ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๕๙ เด็กหญิงเก็จมณีรินทร์
หมวดคำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๖๐
เด็กหญิงพาฝน คำนึงผล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กหญิงประภาสิริ สีนำดำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กหญิงวิภาดา งามดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กหญิงอริสา เศษดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กหญิงปนัดดา แก้วแกมทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กหญิงพรทิพย์ สุภาพ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กชายชัยวัฒน์ สมพงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กชายภควัต นิยมไร่
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กหญิงณัฐยา เจริญสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กชายอดิเทพ ขวัญบุญจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๗๐
เด็กชายณัฐพล คำดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กชายสิทธิโชค ปุดังชาติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กหญิงบัณฑิตา บัวผาง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กชายศุภโชค สีตาล
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๗๔
เด็กหญิงชนิตนันทน์ เงินจัตุรัส

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กหญิงมานิตา คำภีระ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กหญิงธิติมา งามสันเทียะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กหญิงภัทรวดี ปุตานันท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๗๘

เด็กหญิงมัลลิกา เขียวปาน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กหญิงสุธาธินี วิเศษรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๘๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กุลมา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงพิภัชชา ชาลีพรม
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กหญิงจุฑามาศ อุปครุฑ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กหญิงกัลยา เหล่าโสภา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กชายนันทกร หมันบุญ

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุดที

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ นุตะภิบาล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กหญิงกรรณิกา โม้แก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๘๘

เด็กหญิงอารียา สุริวรรณ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กชายนราวิชญ์ คนที
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๐ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๕๙๐
เด็กชายจตุภัทร เชือมีแรง

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กชายณัฐพล ชาลีละหาน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๙๒

เด็กชายสรยุทธ์ เย็นวัฒนา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๙๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ ยิบพิกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กชายบัญชา ลาภเกิด
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กชายพชรพล ทิพย์เนตร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๙๖
เด็กหญิงพรรณปพร บุญพันธ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กหญิงสิรภัทร ดิเรกโภค
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๙๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ บุตรศรีผา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กหญิงกัญญาพัช กลินหอม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงปติณญา บุญญานุสนธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๐๑
เด็กหญิงภาวิณี อินกอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๐๒
เด็กหญิงจิราวรรณ ฃัยพัฒน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๐๓
เด็กหญิงทิพธัญญา งาคม

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๐๔
เด็กหญิงสุภัคคินี นุ่มเจริญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๐๕
เด็กหญิงภัทรพร ภิรมย์กิจ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๐๖
เด็กหญิงกฤติมา มะลิวัลย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๐๗
เด็กหญิงณัฐฐาทิพย์ อุดทา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๐๘
เด็กหญิงอรอุมา ชาวบัวใหญ่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๐๙
เด็กหญิงสุนิตา เอือศรี

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๑๐
เด็กหญิงณัฐวดี สนณรงค์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๑๑
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ เลขนอก

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กหญิงกุลธิดา เพิมพูน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๑๓

เด็กหญิงทิฆัมพร ประพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๑๔

เด็กหญิงพัชรา พงศ์สุวรรณ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๑๕

เด็กหญิงอรวี อารีญาติ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๑๖

เด็กหญิงภณิดา นาคนิล
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๑๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ ตรงกลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๑๘

เด็กหญิงอาภัสรา ก้อนมณี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๑๙

เด็กหญิงขนิษฐา สดาวงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๒๐
เด็กหญิงนันทิยา สงกอก

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๒๑

เด็กหญิงชนิสรา สนณรงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กหญิงพรทิพย์ ครอบบัวบาน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๒๓

เด็กหญิงกัลยา วงษ์สุวรรณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๒๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ มโนวัน
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๑ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๖๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ อาษา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๒๖

เด็กหญิงศิริวิภา สงวนบุญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๒๗

เด็กหญิงศศิธร สนณรงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๒๘

เด็กหญิงพิสินี เรืองเดช
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๒๙ เด็กหญิงประภาพรรณ
เพชรประไพ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๓๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ช่วยสันเทียะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๓๑

เด็กชายสหรัถ ปรีชานนท์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๓๒

เด็กชายวรายุทธ สุขเกษม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๓๓

เด็กชายคุณากร สมรัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๓๔

เด็กชายตะวัน ยอดใหม่
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๓๕

เด็กชายวรานนท์ มาสิงห์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๓๖

เด็กชายเอกชัย ขวัญบุญจันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๓๗

เด็กชายฉัตพล ตาลพลกรัง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๓๘

เด็กชายกรรชัย เพชรวิศิษฐ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๓๙

เด็กชายภูมิ บุญเลิศ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๔๐
เด็กชายคฑาวุธ มีสุวรรณ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๔๑

เด็กชายกฤษณะ โพธินอก

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๔๒

เด็กชายวิชัย บุขุนทด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๔๓

เด็กชายปยชนม์ พิพิธกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๔๔

เด็กชายพงศกร อบมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๔๕

เด็กชายองค์มนตรี นราศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๔๖

เด็กหญิงขนิษฐา บุพตา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๔๗

เด็กชายนิธิกร ศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๔๘

เด็กหญิงสายรุ่ง บุญเงิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๔๙

เด็กชายณัฐกิตต์ ทวยทา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๕๐
เด็กหญิงเจนจิรา ชำนาญศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๕๑

เด็กชายกันต์ฃัย บุบผา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๕๒

เด็กหญิงพรทิพย์ หาญเวช
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๕๓

เด็กหญิงสุนิสา ประสงค์สุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๕๔

เด็กชายประกาศิต เปาบ้านเซ่า

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๕๕

เด็กชายพุฒิพงษ์ นิยากาศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กชายอนุสรณ์ มีศักดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๕๗

เด็กชายกฤษฎา สิงห์จันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๕๘

เด็กชายณัฐวัตร ชำนาญศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กชายปฏิพล สมพอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๒ / ๒๓๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๖๖๐
เด็กหญิงภัทรวรรณ ปญญาธรรมกวี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ มะลิซ้อน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กหญิงชนันดา สุวรรณวงค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีหาบุตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๖๔

เด็กชายพงษ์ศธร โพธิสะอาด

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๖๕

เด็กชายฐิติกร กานิน
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กหญิงจิราพร ทองจันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๖๗

เด็กชายวราวุธ สุวรรณราช
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๖๘

เด็กหญิงจิราพร ดิลกชาติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๖๙

เด็กหญิงรุ้งทิวา คำอ้อ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๗๐
เด็กหญิงตวงทอง ครองบัวบาน

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๗๑

เด็กหญิงอะวิทอง ผาเบ้า
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๗๒

นางประภัสสร กลับกลาง
๒๖/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๗๓

เด็กชายชัยนภัทร ธนะศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๗๔

เด็กชายทัศกร แนมขุนทด
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๗๕

เด็กหญิงปยธิดา แววบุญมา
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๗๖

เด็กหญิงธาริณี ทรัพย์ประเสริฐ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๗๗

เด็กชายนพรัตน์ พงษ์สุวรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๗๘

เด็กชายบัณฑิต จันทร์นำใส
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๗๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ โพธิสาวัง

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๘๐
เด็กหญิงจารุวรรณ ภิรมย์ใส

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๘๑

เด็กชายธนัย เลิกนอก
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๘๒

เด็กชายนันทวัฒน์ ประวันเตา
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๘๓

เด็กชายสิทธิชัย วงดารา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๘๔

เด็กชายธนโชติ ยินขุนทด
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๘๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ พงษ์อุดม
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๘๖

เด็กหญิงนิชาภา สมประสงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๘๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ปานะวงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๘๘

เด็กชายชลที กาญจนสมวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๘๙ เด็กชายเทพประทานพร

วงษ์ผาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๙๐
เด็กชายธนภัทร รอดไธสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๙๑

เด็กชายภีรภัชร คำทา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๙๒

เด็กชายภูวนาถ เมืองสันเทียะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๙๓

เด็กชายมานพ พินึกรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๙๔

เด็กชายสราวุฒิ กลินษร

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๖๙๕

เด็กชายสิทธิชัย ปกนอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๙๖

เด็กชายสิรวิชญ์ สามารถกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๙๗

เด็กหญิงกนลรัตน์ เบิกขุนทด
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หน่อแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๖๙๙

เด็กหญิงกุลณัฐ มาเทียง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๐๐
เด็กหญิงจิญาดา เชียวขุนทด

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๐๑
เด็กหญิงจิรวรรณ ภูลสมบัติ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๐๒
เด็กหญิงจุรารัตณ อยู่เจริญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๐๓
เด็กหญิงชฎาภรณ์ พืบขุนทด

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๐๔
เด็กหญิงญาดา บุญแต่ง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๐๕
เด็กหญิงณัฐณิชา สังฆวรรณ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๐๖
เด็กหญิงธิดาวรรณ ศิริเวช

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๐๗
เด็กหญิงนริศรา ทองรักษ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๐๘
เด็กหญิงนำฝน พลชิต

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๐๙
เด็กหญิงปรียาภรณ์ รัดดา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๑๐
เด็กหญิงพัชรี ยอพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๑๑

เด็กหญิงพิชชามญธุ์ ตุ้มสันเทียะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๑๒

เด็กหญิงภัณฑิรา จันทร์พันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๑๓

เด็กหญิงวรรณภา หาญรบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๑๔

เด็กหญิงวรรณวิษา เพียซ้าย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๑๕

เด็กหญิงวันวิสา รุ่งเรืองกิจกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๑๖

เด็กหญิงวาสนา มุ่งแก้วกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๑๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ทองรักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๑๘

เด็กหญิงสิริลักษณ์ แก้วบางทราย
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา ละคลองสมจิตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๒๐
เด็กหญิงสุกัญญา อินทร์เมือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๒๑

เด็กหญิงสุชาดา คำทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๒๒

เด็กหญิงอนุศรา ชุมผาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๒๓

เด็กชายกวิน แก้วเพชร
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๒๔

เด็กชายก้องเกียรติ หนานแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๒๕

เด็กชายชนะชล พิพิธกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๒๖

เด็กชายชุติพนธ์ สวัสดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๒๗

เด็กชายไชยวัฒน์ แก้วนิมิตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๒๘

เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีนำคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๒๙

เด็กชายนันทวัน ช่วยแสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๔ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๗๓๐
เด็กชายบวร ลุ่มกลาง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๓๑

เด็กชายบัญชา เจิมไธสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๓๒

เด็กชายปองพล พีดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๓๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ สีม่วง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๓๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แต้มสันเทียะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๓๕

เด็กหญิงกัณณิกา ศิรินารถ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๓๖

เด็กหญิงกาญจนา ทับทิมศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๓๗

เด็กหญิงจิตตา ข้อไว
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๓๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เปรียญขุนทด
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๓๙

เด็กหญิงณัฐวดี สุขใสพงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๔๐
เด็กหญิงนันท์นภัส มุขเงิน

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๔๑

เด็กหญิงพรชิตา จันโท
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๔๒

เด็กหญิงพลอยชมพู หอมขุนทด
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๔๓

เด็กหญิงภัชณิดา กำจรกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๔๔

เด็กหญิงมัลลิกา เถือนวงศ์

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๔๕

เด็กหญิงรินรดา ทัศกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๔๖

เด็กหญิงศิริภัทศร พานนิยา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๔๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทัศกุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๔๘

เด็กชายทองคำ ขำนอก
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๔๙

เด็กชายธนกร โชติขุนทด
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๕๐
เด็กชายนาเคนทร์ อยู่โคก

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๕๑

เด็กชายสุริยะ ทัศกุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ สุขแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๕๓

เด็กหญิงกมลพรรณ สนทองหลาง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๕๔

เด็กหญิงณัฐนิชา ม่วงนำเงิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๕๕

เด็กหญิงนภาพันธ์ บำรุงนอก
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๕๖

เด็กหญิงนาขวัญ จันทร์นุ่ม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๕๗

เด็กหญิงพรรพษา จอมสันเทียะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๕๘
เด็กหญิงพลอยนำผึง

้

เปลียนทอง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๕๙
เด็กหญิงมณฑกานต์ ยิงกำแหง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๖๐
เด็กหญิงมลจิรา หีบขุนทด

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๖๑

เด็กหญิงรัชดาพร วรวิเศษ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๖๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ห้วยสายออ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๖๓

เด็กหญิงรินรดา กระแสโสม
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๖๔

เด็กหญิงวรรณพร ในอินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๕ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๗๖๕

เด็กหญิงวิชชุดา เสชัง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๖๖

เด็กหญิงสุธัญญา โพนดงนอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๖๗

เด็กหญิงสุนิษา แก่นกล้า
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๖๘

เด็กหญิงอมลลภา ญาติวงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๖๙

เด็กชายกฤษณชัย จันทะคุณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๗๐
เด็กชายกรกฤต พูนทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๗๑

เด็กชายกิตติกร กาลสูงเนิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๗๒

เด็กชายกีรพัฒน์ พันขุนทด
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๗๓

เด็กชายธนกฤต แพงดาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๗๔

เด็กชายนันทิฬฒน์ ปานอ้น
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๗๕

เด็กชายพิพัฒน์ แก้วสน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๗๖

เด็กชายภูริพัฒน์ ใยทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๗๗

เด็กชายสถาพร เชาว์วันกลาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๗๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ฮวบขุนทด
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๗๙

เด็กหญิงกัณนิกา ไขแสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๘๐
เด็กหญิงดาราวดี รอดพะดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๘๑

เด็กหญิงนำทิพย์ คล่องแคล่ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๘๒

เด็กหญิงโศภิรตา โรจคฑาชัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๘๓

เด็กหญิงสาวิตรี ประสม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๘๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ งามจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๘๕

เด็กหญิงสุนิสา สุดการุณ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๘๖

เด็กหญิงสุพัชฌา โพธิวิเศษ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๘๗

เด็กหญิงอริษา ม่วงนำเงิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๘๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มีเพชร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๘๙

เด็กชายขจรพงค์ กันหา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๙๐
เด็กชายคุณานนท์ โยธวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๙๑

เด็กชายฉัตรชัย ชาติเผือก
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๙๒

เด็กชายชาคริต ติมสันเทียะ

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เรียบร้อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๙๔

เด็กชายทิวากร ย่อยไธสงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๙๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ลือแก้ว

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๙๖

เด็กชายพงศธร สิงห์หนองโดน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๙๗

เด็กชายพัชยศ รอดเรือง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๙๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ภาพักดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๗๙๙

เด็กชายพุทชาติ บัวจัตุรัส
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๖ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๘๐๐
เด็กชายวัชรากร นาคคำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๐๑
เด็กชายศรชัย ฟุงสวรรค์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๐๒
เด็กชายอนุสรณ์ เสาโกมุท

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๐๓
เด็กหญิงชนีนาถ สะท้านบัว

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๐๔
เด็กหญิงชลธิชา สุดา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๐๕
เด็กหญิงธณสิริภัค กางทา

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๐๖
เด็กหญิงนันทิดา สืบสำราญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๐๗
เด็กหญิงพรธิตา นาดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๐๘
เด็กหญิงพัทธนันท์ มุ่งพูนกลาง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๐๙
เด็กหญิงสุนิษา กลันแดง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๑๐
เด็กหญิงสุนิสา พงอุทธา

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๑๑

เด็กหญิงอังสุดา บัวสอน
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๑๒

เด็กหญิงอาทิตยา ยังจันอินทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๑๓

เด็กหญิงอินทิรา วังหาญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๑๔

เด็กชายดนุธิน บุตรโคตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๑๕

เด็กชายธีรพงศ์ ด่านแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๑๖

เด็กชายประวิช มะลิวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๑๗

เด็กชายเพชร ขวัญยู
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๑๘

เด็กชายสุริยา มันยืน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๑๙

เด็กหญิงชุติมา พันธ์ศิล
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ลือแก้ว

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๒๑

เด็กหญิงนัจนันท์ อินชูรินต์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๒๒

เด็กหญิงนิชานันท์ ทองเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๒๓

เด็กหญิงปลายฟา แดนทองหลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๒๔

เด็กหญิงพรวิไล ดวงคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๒๕

เด็กหญิงมยุรฉัตร ศรีถาวร
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๒๖

เด็กหญิงวรารัตน์ บัวหุ่ง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๒๗

เด็กหญิงอรทัย ทองใส
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๒๘

เด็กหญิงอำพร เนตรนาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๒๙

เด็กชายเขมรัตน์ ทองอันชา
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๓๐
เด็กชายจักรพรรณ หาผล

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๓๑

เด็กชายนฤพงษ์ ประเสริฐศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๓๒

เด็กชายวิบูลย์ เหิงขุนทด
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๓๓

เด็กชายวีระพล เจริญลาภ
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๓๔

เด็กหญิงฉวีวรรณ สูงขุนทด
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๘๓๕

เด็กหญิงชลธิชา แสนเดช
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๓๖

เด็กหญิงชโลทร เหมือนสันเทียะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๓๗

เด็กหญิงรุจิรดา บุตรจันทา
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๓๘

เด็กหญิงวิราพร ศรีเทวสกุล
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๓๙

เด็กหญิงศุภิสรา ชูชาติเชือ

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๔๐
เด็กหญิงสุกัญญา บัวจัตุรัส

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๔๑ เด็กหญิงอภัชราพรรณ
วรรณวิจิต

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๔๒

เด็กหญิงอารีญา ดาไธสงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๔๓

เด็กหญิงอิสริยา ชูชาติเชือ

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๔๔

เด็กหญิงสุชัญญา กลันแดง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๔๕

นายเจริญ มีชัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๔๖

นายฉัตรชัย ชัยบุญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๔๗

นายชานนท์ ภูศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๔๘

นายดัสกร หอขุนทด
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๔๙

นางสาววรรณนิษา ยอดวัน
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๕๐
เด็กหญิงกัญญา ยกจัตุรัส

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงขุนเพชรพัฒนา วัดโปงขุนเพชร  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๕๑

เด็กหญิงสมชาย เหงขุนทด
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงขุนเพชรพัฒนา วัดโปงขุนเพชร  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๕๒

เด็กชายสิวัฒน์ ด่านโค

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงขุนเพชรพัฒนา วัดโปงขุนเพชร  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๕๓

เด็กหญิงจันทร์แรม ชุบขุนทด
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงขุนเพชรพัฒนา วัดโปงขุนเพชร  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๕๔

เด็กหญิงนฤมล สันขุนทด
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงขุนเพชรพัฒนา วัดโปงขุนเพชร  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๕๕

เด็กหญิงนำทิพย์ หุยขุนทด
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงขุนเพชรพัฒนา วัดโปงขุนเพชร  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๕๖

เด็กหญิงอณัฐชา คลองบุ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงขุนเพชรพัฒนา วัดโปงขุนเพชร  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๕๗

เด็กหญิงอริษา เทียนจัตุรัส
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงขุนเพชรพัฒนา วัดโปงขุนเพชร  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๕๘

เด็กชายไพศาล บุญแสน
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๕๙

เด็กชายชัชวาล เบ้าคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๖๐
เด็กชายณัฐพงษ์ สีดา

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๖๑

เด็กชายศุภกร สิงขรเขตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๖๒

เด็กชายรพีภัทร ผุยดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๖๓

เด็กชายอาทิตย์ ปานทะเล
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๖๔

เด็กชายโอชิน โดอิ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๖๕

เด็กหญิงปรายฟา เรืองจันทึก
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๖๖

เด็กหญิงสุวรรณา นะทำมะนุ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๖๗

เด็กหญิงวิยะดา การช่วง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๖๘

เด็กหญิงสุกัลญา ตุ้ยชัยภูมิ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๖๙

เด็กหญิงไอรดา เดชกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๘ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๘๗๐
เด็กหญิงกัลยาณี ขันตี

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมโพธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๗๒

เด็กชายจิตพนธ์ สีนาค
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๗๓

เด็กชายพุทธิพงษ์ บุญสอน
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๗๔

เด็กชายยุทธนา นิราราช
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๗๕

เด็กชายอลงกรณ์ ยอดสอน
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๗๖

เด็กหญิงศิริพร โม่งปราณีต
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา วัดโปงนก  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๗๗

เด็กชายกุลเดช คำคูเมือง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๗๘

เด็กชายนริศ ทองกระโทก
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงหามาตรย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๘๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ แสนสุภา

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๘๑

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ รัตนวิชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๘๒

เด็กหญิงนวรัตน์ เจริญสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๘๓

เด็กหญิงปยฉัตร บันดิษเสน
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๘๔

เด็กหญิงเปรมมณี คลองสำราญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๘๕

เด็กหญิงพัชราพร แก้วกลาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๘๖

เด็กหญิงเพชรลดา พูนหนองแวง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๘๗

เด็กหญิงสุจิตตรา สีลาสุข
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๘๘

เด็กชายพินิจ หงษ์คำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๘๙

เด็กชายชนภัทร โพธิประเสริฐ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๙๐
เด็กหญิงจารุพันธ์ พลจัตุรัส

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๙๑

เด็กชายสมพล หงษ์พรม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๙๒

เด็กชายณัฐพล นาคคำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๙๓

เด็กหญิงนำทิพย์ พิณโสดา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๙๔

เด็กชายณัฐพงษ์ มิตรชืน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๙๕

เด็กหญิงขวัญฤดี สุวิชา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๙๖

เด็กชายกฤษณะ เสาะไธสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๙๗

เด็กชายเนติพงษ์ บุผาลา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๙๘

เด็กชายศรัน คำดุลย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๘๙๙

เด็กหญิงกรรณิกา ภูมรา
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๐๐
เด็กหญิงเกศินี หร่ายขุนทด

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๐๑
เด็กชายธีรพัฒน์ ทัดมาลา

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๐๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ รัวไธสง

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๐๓
เด็กหญิงอริสา สาคูณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๐๔
เด็กหญิงรตี นุชัยภูมิ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๙ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๙๐๕
เด็กชายเฉลียง ศรีเมือง

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๐๖
เด็กชายภาธร จุลวงศ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๐๗
เด็กชายสุริยนต์ เนาเมือง

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๐๘
เด็กหญิงปวีณา วิไชย

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๐๙
เด็กหญิงอรสา พลจัตุรัส

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๑๐
เด็กหญิงอรุณรัตน์ จันทร์คำภา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๑๑

เด็กชายนนทวัฒน์ เชือบัวขาว

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๑๒

เด็กหญิงกุลสตรี สวยครบุรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดศิลาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๑๓

เด็กชายนัฐพล สารีงาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๑๔

เด็กชายสมศักดิ

์

พวงสันเทียะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๑๕

เด็กชายอนุรักษ์ มานะเสน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๑๖
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

ประเสริฐดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๑๗

เด็กชายเทพสถิต เกยสูงเนิน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ เทพชุมพู
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๑๙

เด็กชายยศพล กล้ามสันเทียะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๒๐
เด็กชายศักดิดา

์

สรสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๒๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

ไทยสมัคร
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๒๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สุดโยธา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๒๓

เด็กหญิงณัฐริกา พูนสันเทียะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๒๔

เด็กหญิงจตุพร พึงทอง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๒๕

เด็กหญิงกานติมา พรมเสมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๒๖

เด็กหญิงลลิตา เคนนันท์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๒๗

เด็กหญิงวิยะดา มะลาไลย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๒๘

เด็กหญิงศศิกานต์ สระโวหาร
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๒๙

เด็กหญิงกัลยานี กองแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๓๐
เด็กหญิงกานต์มณี มีนิยม

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๓๑

เด็กหญิงนรินทร แปลกนอก
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๓๒

เด็กหญิงปริยากร ภูชืน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๓๓

เด็กหญิงอรวรรณ หาญณรงค์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๓๔

เด็กหญิงทัตพิชา อาศัยนา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๓๕

เด็กชายสุทัศน์ อุบล
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๓๖

เด็กชายเจษฎา บุญยิง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๓๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ นำสูงเนิน

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๓๘

เด็กชายพุทธิพงศ์ อาบสุวรรณ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๓๙

เด็กชายวัขรินทร์ ชินสิทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๐ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๙๔๐
เด็กชายรพีพัฒ สินขุนทด

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๔๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ปกขุนทด
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๔๒

เด็กชายวิทยา พรมนัส
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๔๓

เด็กชายภูวนาท อุตราช
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๔๔

เด็กหญิงภัทรธิดา พิมลนอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๔๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เชืองดี

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๔๖

เด็กหญิงอัญชลี ปกขุนทด
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๔๗

เด็กชายธวัธชัย แก้วเมียน

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๔๘

เด็กชายจิรเมธ เรดสันเทียะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๔๙

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

เชืองดี

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๕๐
เด็กชายศิริชัย ศรีสุข

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๕๑

เด็กชายอดิศร ดอนกลาง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๕๒

เด็กชายณัฐพล น้อยพล
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๕๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ โชติขุนทด

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๕๔

เด็กหญิงนภาพร เมฆา
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๕๕

พรรณรักษา สีทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๕๖

เด็กหญิงฟาพราว พึงทอง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๕๗

เด็กหญิงพรฉวี พันแสดง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๕๘

เด็กหญิงธัญยารัตน์ แก้วเมียน

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๕๙

เด็กหญิงพิมพ์สิริ หมายปดกลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๖๐
เด็กหญิงธิติมา ชัยนอก

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๖๑

เด็กหญิงวรีย์รัตน์ แก้วนิม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๖๒

เด็กหญิงสุชาดา เกาสันเทียะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๖๓

เด็กหญิงสุชาดา เกาสันเทียะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๖๔

เด็กหญิงดลพร มีสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๖๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แกสันเทียะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๖๖

เด็กหญิงพรทิพย์ แก่นจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๖๗

เด็กชายธนายุส ประตังเวโส
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๖๘

เด็กชายออมทรัพย์ เย็นใจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๖๙

เด็กชายอาทิตย์ เหิมวัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๗๐
เด็กชายธนายุทธ น้อยพล

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๗๑

เด็กชายพิษณุ สงวนดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๗๒

เด็กชายปญญา บุญสมบัติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๗๓

เด็กชายธีรพล ไพรวัลย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๗๔

เด็กชายธีรพันธ์ ยาพาล

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๑ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๕๙๗๕

เด็กชายวันพิชิต ทับทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๗๖

เด็กชายทศพล ชิขุนทด
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๗๗

เด็กหญิงสายธาร ริมสันเทียะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๗๘

เด็กหญิงพัชราภา นาคประกอบ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๗๙

เด็กหญิงศันสนีย์ พาระแพน
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๘๐
เด็กหญิงนาริน พับขุนทด

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๘๑

เด็กหญิงวรินทร เกียรติชัยภูมิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๘๒

เด็กหญิงมริตา ทวยขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๘๓

เด็กหญิงพิมพร ทวยขุนทด
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๘๔

เด็กหญิงอภิญญา ม่วงนอก
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๘๕

เด็กหญิงดาราทิพย์ บุรีหลง
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๘๖

เด็กหญิงทิพย์พิมน หวังคล่องกลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๘๗

เด็กหญิงศศิประภา แก้วอยู่
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๘๘

เด็กหญิงกมลพรรณ ศิริหมัน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๘๙

เด็กชายชนะวรรณ พาขุนทด
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๙๐
เด็กชายชัยวัฒน์ จิตจำศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๙๑

เด็กชายกิตติ ชวนพิมาย
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๙๒

เด็กชายปยะพล เรียงสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๙๓

เด็กหญิงพรรษา พิมลนอก
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๙๔

เด็กหญิงฐิติมา นำสูงเนิน
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๙๕

เด็กหญิงสุมิตรา เหงขุนทด
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๙๖

เด็กหญิงเพียงตะวัน สุขปรุง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ หีบขุนทด
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๙๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

พรไพศาล
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๔๕๙/๕๙๙๙ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
คงโคกแฝก

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๐๐
เด็กหญิงคณิตา ชินโคตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๐๑
เด็กหญิงพชรพร แสนเลิศ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๐๒
เด็กหญิงเสาวรส พิพิธกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๐๓
เด็กหญิงหทัยชนก หงษ์ศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๐๔
เด็กหญิงอนุสรา หนูเย็น

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๐๕
เด็กชายเจษฎา พลขุนทด

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๐๖
เด็กชายธนกฤต สุขภรักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๐๗
เด็กชายภูชนะ สูงขุนทด

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๐๘
เด็กหญิงกาญจนา มูลอามาตย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๐๙
เด็กหญิงจันทร์สุรีย์ เรียงสันเทียะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๒ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๐๑๐
เด็กหญิงเนตรนภา มะลิโค

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๑๑
เด็กหญิงพรธิดา เอกกลาง

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๑๒
เด็กหญิงพัทชรินธร บัวชุมเกิด

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๑๓
เด็กหญิงพิมพิลา ย้ายถิน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๑๔
เด็กหญิงเพลงพิณ พันธุ์จำรัส

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๑๕
เด็กหญิงศศิวิมล โสมขุนทด

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๑๖
เด็กชายวิทวัส กอนจันทรดา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๑๗
เด็กหญิงบุณฑริกา บุญศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๑๘
เด็กหญิงวรรณภา พุขุนทด

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๑๙
เด็กหญิงวริษา ปานทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๒๐
เด็กหญิงวิลัยรัตน์ ยวงจอหอ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๒๑
เด็กหญิงศศิธร จันทร์แย้ม

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๒๒
เด็กหญิงสมพร ไวนนท์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๒๓
เด็กหญิงสายพร ยำรัมย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๒๔
เด็กชายกิตติพงษ์ อุ่นจางวาง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สนิทวงศ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ บัวทองคำ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๒๗
เด็กชายเทวา ธานี

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๒๘
เด็กชายนรภัทร แจ่มเพ็ง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๒๙
เด็กชายภานุวัฒน์ อสุรินทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๓๐
เด็กชายจุลจักร นิลบัวลา

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๓๑
เด็กหญิงเกศรินทร์ ทองกระทุ่ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๓๒
เด็กหญิงจิราพร ยาผิว

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๓๓
เด็กหญิงลภัสรดา เดชบำรุง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๓๔
เด็กหญิงมณทิรา ปูห้วยพระ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๓๕
เด็กหญิงวันนิดา มาสิงห์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๓๖
เด็กชายวุฒิชัย วารินทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๓๗
เด็กหญิงเจนจิรา คงบัว

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๓๘
เด็กหญิงพรทิพย์ ชวดขุนทด

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๓๙
เด็กหญิงศศิประภา อนันตภูมิ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๔๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เบี้ยกลาง

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๔๑
เด็กหญิงสุพรรษา ตังพล

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๔๒
เด็กชายธรรมรัตน์ ปานนอก

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๔๓
เด็กชายพัชรพล สีทา

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๔๔
เด็กหญิงพลอย โชคชัยวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๐๔๕
เด็กหญิง ด.ญ.กำไร สร้อยขุนทด

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๔๖
เด็กหญิง ด.ญ.สุจิทรา

สวัสดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๔๗
เด็กชายชาตรี ควรสันเทียะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๔๘
เด็กชายปฐิกาณต์ หารญณรงค์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๔๙
เด็กชายกฤษดา ปานนอก

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๕๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

อุ่นสำโรง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๕๑
เด็กชายทัยทรรศน์ ทวยจัตุรัส

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๕๒
เด็กชายสุรเดช หลวงจำนงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๕๓
เด็กชายทัตพล หาญนอก

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๕๔
เด็กชายรัฐภูมิ แจ่งเพ็ง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๕๕
เด็กชายภูรรินทร์ กลินศรีสุข

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๕๖
เด็กชายเชิดศักดิ

์

ประทีตานัง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๕๗
เด็กชายศรัณย์ บุญทมา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๕๘
เด็กชายวรชาติ วรจักร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๕๙
เด็กชายศุทธนันท์ จิตจำนงค์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๖๐
เด็กชายวีระชัย รัตนพร

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๖๑
เด็กชายณัฐภูมิ บุญศิริ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๖๒
เด็กชายอำพล ศรีวันทา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๖๓
เด็กชายโสฬส เกาะแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๖๔
เด็กชายธีรพล ทองนอก

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๖๕
เด็กหญิงอารญา แดนพิมาย

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๖๖
เด็กหญิงกนกวรรณ เดชยศ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๖๗
เด็กหญิงนิภาพร ประเสริฐสิน

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๖๘
เด็กหญิงศิริรักษณ์ ภูมูล

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๖๙
เด็กหญิงวรดา นามแสง

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๗๐
เด็กหญิงวิลาวัณ ศรีรักษา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๗๑
เด็กหญิงปริชาติ เจริญใจ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๕๙/๖๐๗๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ ลุทโท

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๗๓
เด็กชายจิรวัฒน์ สุปาน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๗๔
เด็กชายศิรวิทย์ ชวดสุวรรณ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๗๕
เด็กหญิงมานิตา บุญธรรม

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๗๖
เด็กหญิงพรทิพย์ ไค่นุ่นนา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๗๗
เด็กหญิงกรพินธุ์ เก่งนอก

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๗๘
เด็กหญิงนันทพร ทองแดง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๗๙
เด็กหญิงจิราวรรณ เหล่ากลาง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๔ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๐๘๐
เด็กหญิงสุภาคินี นันขุนทด

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๘๑
เด็กหญิงอังคณา ประจิตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๘๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ พิมวัน

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๘๓
เด็กหญิงไอรดา ยุ้มจัตุรัส

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๘๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา พลเสริม

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๘๕
เด็กหญิงนฤมล นาประจักษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๘๖
เด็กหญิงอาริษา เขียวผาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๘๗
เด็กหญิงรัตนา ศรีจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๘๘
เด็กหญิงอรพิน สีพุท

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๘๙
เด็กหญิงสริดา อันนอก

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๙๐
เด็กหญิงนฤพร สงนอก

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๙๑
เด็กหญิงภิพรรณตา มุ่งผลกลาง

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๙๒
เด็กหญิงศิริวรรณ เทพรักษา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๙๓
เด็กหญิงสุนิสา กิงนอก

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๙๔
เด็กหญิงอัญชัญ เขียวนอก

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๙๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ เตือนจันทร์ทึก

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๙๖
เด็กหญิงอินทิพร จันทร์ภักดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๙๗
เด็กชายพีรยุทธ บุญปก

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๙๘
เด็กชายวิชา ธัมมา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๐๙๙
เด็กชายศุภโชค บุญมา

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๐๐
เด็กชายวรากร เก่งนอก

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๐๑
เด็กชายชานนท์ สุวรรณะหงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๐๒
เด็กชายศุภากร ปองคำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๐๓
เด็กชายรัฐภูมิ รุ่งเรืองกิจกุล

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๐๔
เด็กชายธีรภัทร์ ดีเดิม

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๐๕
เด็กชายเจษฎา ศิริจิตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๐๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เดชกังวาล

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๐๗
เด็กชายวัฒนพล แก้วบุษบา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๐๘
เด็กชายภัทราวุฒิ สีดาวงศ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๐๙
เด็กชายสันติชัย ยีจัตุรัส

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๑๐
เด็กชายสิงขร เรืองอนันต์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๑๑

เด็กชายสมบูรณ์ ทองสะอาด
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๑๒

เด็กชายธเนศพล โพธิจักร

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๑๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ กลินศรีสุข

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๑๔

เด็กชายภานุกาล ประจิตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๕ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๑๑๕

เด็กชายวัชรนนท์ ยีจัตุรัส

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๑๖

เด็กชายปฏิภาณ จะแรมรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๑๗

เด็กชายธนาคม บุญศิริ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๑๘

เด็กชายธันวา พันพา
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๑๙

เด็กชายกิตติชัย ยอดขันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๒๐
เด็กชายอนุกูล ศรีโยธี

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๒๑

เด็กชายศักดิดา

์

จินดากลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๒๒

เด็กชายศุภจิต ผดุงชีพ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๒๓

เด็กชายเบญจรงค์ กูบสำโรง
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเทียง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๒๕

เด็กชายธนาวุธ ญาติรักษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา วัดบ้านไร่  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๒๖

เด็กชายปญญา เกลียวทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาเทพ วัดวังตาเทพ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๒๗

เด็กหญิงบัณฑิตา มำขุนทด
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาเทพ วัดวังตาเทพ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๒๘

เด็กหญิงดาลิญา บุญเมฆ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาเทพ วัดวังตาเทพ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๒๙

เด็กหญิงศศิวรรณ หวังมุ่งกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาเทพ วัดวังตาเทพ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๓๐
เด็กหญิงจีรนันท์ ประเสริฐกุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาเทพ วัดวังตาเทพ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชุมศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาเทพ วัดวังตาเทพ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๓๒

เด็กหญิงกรกมล กลินศรีสุข

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาเทพ วัดวังตาเทพ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๓๓

เด็กชายธีรภัทร ใจทน
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๓๔

เด็กชายสิทธิชัย เอือนไธสง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๓๕

เด็กชายธวัชชัย เบอร์ขุนทด
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๓๖

เด็กชายพลธร แสงสว่าง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๓๗

เด็กชายสุวิทย์ ยืนจัตุรัส
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๓๘

เด็กชายภาคิน นาคเสนีย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๓๙

เด็กชายภูมิศิริ เย็นจัตุรัส
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๔๐
เด็กหญิงศิริพร พูงาม

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๔๑

เด็กหญิงวนิดา หาญณรงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๔๒

เด็กหญิงนพมาศ เค้าภูเขียว
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๔๓

เด็กหญิงสโรชา เพิมพูน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๔๔

เด็กหญิงรจรินทร์ สุจริต
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๔๕

เด็กหญิงอริษา เย็นจัตุรัส
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๔๖

เด็กชายคมสิทธิ

์

มีเพียร
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๔๗

เด็กชายวรินทร พูงาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๔๘

เด็กชายชยานนท์ พุดมะลัง
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๔๙

เด็กชายเจษฎา สุจริต
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๖ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๑๕๐
เด็กชายพิพัฒน์ พิจำรูญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๕๑

เด็กชายเอกพล มูลมณี
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๕๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ โภคา
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๕๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา แยกจัตุรัส
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๕๔

เด็กหญิงนรภัทร พัดขุนทด
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๕๕

เด็กหญิงรัตนาพร เชิงชัยภูมิ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๕๖

เด็กหญิงจิตรลดา โพธิพุททรา

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๕๗

เด็กหญิงนันทิดา แก้วสน
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๕๘

เด็กหญิงรุ่งนภา เทียนชุบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง วัดศิริคงเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๕๙

เด็กหญิงจิราพร เรียกชัยภูมิ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๖๐
เด็กชายณฐกร อมรสันต์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๖๑

เด็กชายณภัทร ลาดบัวบาน
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๖๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เสียงใส

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๖๓

เด็กชายธิวากรณ์ เฮง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๖๔

เด็กหญิงนัทตยา ชำนาญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๖๕

เด็กหญิงนิภาพร อุประจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๖๖

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ประดิษฐ์ค่าย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๖๗

เด็กชายประเสริฐ ศิลาขันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๖๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ ฟางหนองดู่
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๖๙

เด็กหญิงพรพิมล ถนอมพงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๗๐
เด็กหญิงพรรณชนก แซงผุย

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๗๑

เด็กหญิงพรรณรภา เผ่าเพ็ง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๗๒

เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิงาม

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๗๓

เด็กชายสุริยา ภู่ประกิจ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๗๔

เด็กหญิงเบญญาภา ทองสุขนอก
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๗๕

เด็กหญิงเมวารินทร์ โถชัย
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๗๖

เด็กชายเวโรจน์ ชะโรธร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๗๗

เด็กหญิงจันทรวิมล หานุช
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๗๘

เด็กหญิงจินตหรา ปนิพลกัง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๗๙

เด็กหญิงชลิตา มีหมืนไวย์

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๘๐
เด็กชายชาตรี ใบบัวดง

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๘๑

เด็กหญิงทิพปภา ศิลาพรม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๘๒

เด็กชายธวัชชัย ฤทธิชีลอง

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๘๓

เด็กหญิงนันทพร บุรมรัตน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๘๔

เด็กหญิงบุรัสกร แข็งแรง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๑๘๕

เด็กหญิงปยมล พลสว่าง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๘๖

เด็กหญิงพรนภา พงษ์ชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๘๗

เด็กชายพีรภัทร ชมภูสิงห์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๘๘

เด็กหญิงภัทรดา สีสะใบ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๘๙

เด็กชายภาคภูมิ ทองชืน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๙๐
เด็กหญิงยุภา อุตสาแท้

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๙๑

เด็กชายวันเฉลิม ศรีงาม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๙๒

เด็กชายอาทิตย์ แสงสุวรรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๙๓

เด็กชายอิทธิพัทธ์ อ่อนสกุล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๙๔

เด็กหญิงเกศกนก พร้อมสันเทียะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๙๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ดียิง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๙๖

เด็กหญิงกฤษณา คงเจริญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๙๗

เด็กชายชูศักดิ

์

ขาวผิว
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๙๘

เด็กชายธีรเดช ศรีพิลัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๑๙๙

เด็กชายนัฐวุฒิ ภักดีพงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๐๐
เด็กชายนัฐวุฒิ ศรัทธาคลัง

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๐๑
เด็กชายภูวิช ศรีวิเศษ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๐๒
เด็กชายกชกร โปนอก

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๐๓
เด็กชายทิวากร มณีรุ่ง

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๐๔
เด็กชายธนสิทธิ

์

บรรจบพุทซา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๐๕
เด็กหญิงนิตยา จวงเงิน

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๐๖
เด็กชายวายุ แม้นชัยภูมิ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๐๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

สอดดง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๐๘
เด็กหญิงเจนจิรา เรียกชัยภูมิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๐๙
เด็กหญิงณัฐพร ฟางหนองคู

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๑๐
เด็กชายวีรเทพ มดขุนทด

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๑๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ ชานนท์วงศ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๑๒

เด็กหญิงนิยดา กุลนาค
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๑๓

เด็กหญิงบิว สีสะใบ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๑๔
เด็กชายประมวนชัย เจริญธรรม

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๑๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน สุนทรารักษ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๑๖

เด็กหญิงวันวิสา เรียกชัยภูมิ
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๑๗

เด็กหญิงโสรยา ศรีรักษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๑๘

เด็กหญิงศศิณา อ้อชัยภูมิ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๑๙

เด็กหญิงศศิวิมล อาจโนนเปลือย
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๘ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๒๒๐
เด็กชายสราวุธ คำตะคุ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๒๑

เด็กชายสหรัฐ หนูกอง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๒๒

เด็กหญิงอริสา พิไลพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๒๓

เด็กชายอลงกรณ์ กล้ารอด
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๒๔

เด็กชายขวัญชัย เพิมโพธิกลาง

่ ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๒๕

เด็กหญิงขวัญแก้ว เพิมโพธิกลาง

่ ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๒๖

เด็กหญิงขัตติยา มำขุนทด
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๒๗

เด็กหญิงจันทมณี จินดาดวง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๒๘

เด็กหญิงจารุวรรณ กงชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๒๙

เด็กหญิงชลธิชา ขันต์สันเทียะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๓๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ผุดผ่อง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๓๑

เด็กชายณัฐวัตร โลมะบุตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๓๒

เด็กชายทินวัฒน์ ขลังวิชา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๓๓

เด็กหญิงบุศรินทร์ ห้วยหงษ์ทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๓๔

เด็กหญิงฟาใส ผลพูน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๓๕

เด็กชายรพีพัฒน์ โลมะบุตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๓๖

เด็กหญิงวรรณวิสา การุณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๓๗

เด็กชายสราวุธ โลมบุตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๓๘

เด็กชายสายชล กองโฮม
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๓๙

เด็กหญิงสุชานาถ อุตส่าห์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๔๐
เด็กหญิงสุภัสสรา ปองชัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๔๑

เด็กหญิงอติมา รอบคอบ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๔๒

เด็กชายเพชรมงคล ปนคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๔๓

เด็กชายคุณานนต์ ศรีคุณ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๔๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คลาร์ก
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๔๕

เด็กหญิงสุชานัน ซาวดร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๔๖

เด็กหญิงอรนลิน ศรีชมชืน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๔๗

เด็กชายเศรษฐพงศ์ หม่องจันทึก
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๔๘

เด็กชายนนทกานต์ กิจขุนทด
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๔๙

เด็กชายนพดล จัดชาวนา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๕๐
เด็กหญิงปนัดดา ธงทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๕๑

เด็กชายพีรพล กรวดนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๕๒

เด็กหญิงศิริโสภา ปองชาลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๕๓

เด็กชายอวิรุทธ์ ลุนชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๕๔

เด็กชายอิษฏิธิพล ชัยสูงเนิน
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๙ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๒๕๕

เด็กชายธนากร แสงกล้า
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๕๖
เด็กชายวรรณมนตรี โลมะบุตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๕๗

เด็กชายวิญญวัฒ อ้นคำแหง
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๕๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ใจดี
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๕๙

เด็กหญิงชลดา สุทินนา
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๖๐
เด็กชายนวภัทร แก้วอุไร

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๖๑

เด็กชายปาณชัย จงสูงเนิน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๖๒

เด็กหญิงพัทธมน น้อยลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๖๓

เด็กหญิงวรดา สาขันโคตร
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๖๔

เด็กหญิงธนนาถ ดนตรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๖๕

เด็กชายธีระพัฒน์ คำกอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๖๖

เด็กชายธีระรัตน์ เปล่งวัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๖๗

เด็กชายนรบ สิงห์ขรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๖๘

เด็กหญิงปนัดดา บุตดีสระน้อย
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๖๙

เด็กหญิงอรสา พันธ์หนองเปด
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๗๐
เด็กชายอัฐทพงษ์ แพรชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๗๑

เด็กหญิงเกษฎาพร อ้อชัยภูมิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๗๒
เด็กหญิงแพรวพราว ชาวสวน

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๗๓

เด็กชายศราวิน บุญกวินไพศาล
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๗๔

เด็กชายศุภราช กบกลางดอน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๗๕

เด็กหญิงสุธิดา ดนตรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๗๖

เด็กหญิงสุพัตรา อ่อนบุญมี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๗๗

เด็กหญิงนฤมล เขียวอ่อน
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๗๘

เด็กชายนิภาพร น้อยลา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๗๙

เด็กชายพงธิกรณ์ เปล่งวัน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๘๐
เด็กชายพัชรินทร์ ทรัพย์สมบัติ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๘๑

เด็กชายพุทธิชัย วงค์ชู
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๘๒

เด็กชายศักดิดา

์

ศิริ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๘๓

เด็กชายสหรัส คำคูณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๘๔

เด็กชายธราดล โนนตาล
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๘๕

เด็กหญิงพนิดา สารมะโน
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๘๖

เด็กหญิงวรรณณิศา วรรณมาตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๘๗

เด็กชายเทวราช กบกลางดอน
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๘๘

เด็กชายพีรพล พันธ์มะโน
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๘๙

เด็กชายยสิน จินาวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๐ / ๒๓๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๒๙๐
เด็กหญิงรุ่งอรุณ บุตดีสระน้อย

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๙๑

เด็กหญิงเจนจิรา จันทรสมาน
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๙๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ เรืองจินดา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๙๓

เด็กชายกฤตนัย เผ่าโพนทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๙๔

เด็กหญิงกะชามาศ สุตตะมะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๙๕

เด็กชายกิตติภูมิ แว่นทิพย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๙๖

เด็กหญิงขวัญพิชา แดงสุวรรณ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๙๗

เด็กหญิงขวัญแก้ว วิชัยโย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๙๘

เด็กหญิงคมไผ่ แจ้งเขว้า
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๒๙๙

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ชัยสร
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๐๐
เด็กชายจักรรินทร์ โพธิพิทักษ์

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๐๑
เด็กหญิงจันทร์จิรา ดีบุญมี

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๐๒
เด็กหญิงจารุวรรณ ดีบุญมี

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๐๓
เด็กชายจิรพัฒน์ ถนอมพันธ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๐๔
เด็กชายชยานันท์ โทคำมา

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๐๕
เด็กชายณัฐภูมิ หิรัญเขว้า

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๐๖
เด็กหญิงดาริกา กุมภาว์

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๐๗
เด็กหญิงธนาธาร บุญชำนาญ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๐๘
เด็กชายนัทวุฒิ เด่นวงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๐๙
เด็กหญิงปริชญา แผ้วสูงเนิน

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๑๐
เด็กชายปตุลา จันดากุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๑๑

เด็กชายปยะ เขตต์เขว้า
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๑๒

เด็กชายพิทักษ์ นิสัยกล้า
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๑๓

เด็กหญิงพิมพ์รพี คุ้มเขว้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๑๔

เด็กหญิงยุพาพร ศรีพิลัย
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๑๕

เด็กหญิงลลิตา ปนสุวรรณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๑๖

เด็กชายวรินทร หัตจุมพล
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๑๗

เด็กชายสันต์
สัญญาอริยาภรณ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๑๘

เด็กชายสิปปกร เหล่าฤทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๑๙

เด็กหญิงสิรินยา ศรีพระจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๒๐
เด็กหญิงอรอนงค์ เด่นพงษ์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๒๑
เด็กหญิงอุณาประภา ไชยศิลป

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๒๒

เด็กหญิงไปรยา วรรณชาติ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๒๓

เด็กชายไพโรจน์ จันทร์อ่อน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๒๔

เด็กหญิงกัญญา พรประภา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๑ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๓๒๕

เด็กหญิงกันต์กมน กุลเขว้า
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๒๖

เด็กชายคฑาวุฒิ แก้วอุดร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๒๗

เด็กชายจตุรวิทย์ วังศิล
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๒๘

เด็กหญิงจิดาภา ถนอมสัตย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๒๙

เด็กหญิงฉัตรลดา อินทร์ดำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๓๐
เด็กชายฑีฆทัศน์ สักกอ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๓๑

เด็กชายณัฐภูมิ ปองขันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พละสมบูรณ์ชัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๓๓

เด็กหญิงณิชกานต์ งาคม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๓๔

เด็กชายทิวัตถ์ ทะนนไธสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๓๕

เด็กชายธนกฤต ภูมิสถาน
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๓๖

เด็กชายนนทวุฒิ ลีภัยดี

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๓๗

เด็กหญิงนภลัย เผ่าโพนทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๓๘

เด็กหญิงนันทิตา นวลชัยภูมิ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๓๙

เด็กชายนิติพงษ์ สีมาวงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๔๐
เด็กหญิงนิษา โภคา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๔๑

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

กระจ่างพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๔๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ แก้วแจ่มจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๔๓

เด็กชายพงศธร นาสุวรรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๔๔

เด็กหญิงพรรณชนก สิงห์กุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๔๕

เด็กชายพัฒนกุล บุญราก

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๔๖

เด็กหญิงพัน โพธิชัย

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๔๗

เด็กชายพันกร ไชยศิลป
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๔๘

เด็กชายรพีภัทร พันธ์มะโน
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๔๙

เด็กหญิงวัชรินทร์ บรรจงกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๕๐
เด็กหญิงสุธินันท์ พลลุน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๕๑

เด็กหญิงสุนิสา พรมพิมาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๕๒

เด็กชายสุริยภัทธ์ พิมพ์ทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๕๓

เด็กชายอนันทวุฒ เกิดสมบูรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๕๔

เด็กหญิงอรลฎา แก้วหมืนไว

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๕๕

เด็กหญิงอัญชิสา พิไลโชค
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๕๖

เด็กชายอำนาถ อินโนนเชือก
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๕๗

เด็กหญิงเยาวเรศ ประเวชไพร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๕๘

เด็กชายจะกุ๋ย ปญบือ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๕๙

เด็กชายจักรพงศ์ โพธิสันเทียะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๒ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๓๖๐
เด็กชายจุทาเทพ เขียวเขว้า

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๖๑

เด็กหญิงชนัญชิตา ชอบสว่าง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๖๒

เด็กชายชนาภณ สะใบทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๖๓

เด็กชายชาคริต บุญมาธรรม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๖๔

เด็กชายณัฐพล ประทุมทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๖๕

เด็กชายธงไทย ทองแม้น
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ วิชาจารย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๖๗

เด็กหญิงนภสร สามารถกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๖๘

เด็กชายนวพล โชคโปรด
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๖๙

เด็กหญิงปภาวี โหล่คำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๗๐
เด็กชายรพีภัทร ประยูรสิงห์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๗๑

เด็กชายราเชนทร์ แจ้งเขว้า
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๗๒

เด็กชายฤทธิรุทธิ

์

คุ้มเขว้า
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๗๓

เด็กหญิงลลิตา ประภา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๗๔

เด็กชายวทัญู แก้วบุพผา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๗๕

เด็กหญิงวรปภา เชือบัวขาว

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๗๖

เด็กหญิงวัลวิศา บุญกุล
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๗๗

เด็กชายวีระชัย ถนอมสัตย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๗๘

เด็กหญิงศศิประภา สนณรงค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๗๙

เด็กหญิงศิริกาญจน์ เทียมรัตน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๘๐
เด็กหญิงสมปรารถนา

กระจ่างพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๘๑

เด็กชายสามารถ เหล่าฤทธา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๘๒

เด็กชายอภิชัย อ่อนเข้วา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๘๓

เด็กชายอภิรักษ์ กองโคตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๘๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ใจปติ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๘๕

เด็กชายอมรเทพ อนันตเมตตากุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๘๖

เด็กชายอรุณชัย ปาขำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๘๗

เด็กชายเกรียงไกร ถนอมสัตย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๘๘

เด็กหญิงเกวริน หาชัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๘๙

เด็กหญิงแพรวา บัวสี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๙๐
เด็กหญิงกมลวรรณ เคนอำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๙๑

เด็กหญิงกัณนิกา หล่าบุตรสี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๙๒

เด็กหญิงชาลิสา ขุนณรงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๙๓

เด็กชายณัฐพงษ์ แพศรีทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๙๔

เด็กชายธีรพงษ์ เจริญพล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๓๙๕

เด็กชายนครินทร์ ยาบุษดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๙๖

เด็กชายบอล ไวประเสริฐ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๙๗

เด็กหญิงปณฑิตา ตินชัยภูมิ

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๙๘

เด็กชายปยะราช เกิดผล
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๓๙๙

เด็กชายพชรพล ศรีกุศล
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กชายพนธกร ศรีกุศล

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๐๑
เด็กหญิงพฤริษา ว่องประจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๐๒
เด็กชายภคพงษ์ เคล้าโนนคร้อ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๐๓
เด็กหญิงภัทรสุดา สูงเนิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๐๔
เด็กชายภัลลภ ลำชัยภูมิ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๐๕
เด็กชายภาคิม เสนชัย

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๐๖
เด็กหญิงมนัสชนก ละอองชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๐๗
เด็กชายวรภัทร์ พาพรม

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๐๘
เด็กชายวัชรพล หล่าแสนเมือง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๐๙
เด็กหญิงอัญธิกา ซิวนัส

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๑๐
เด็กชายเกียรติชัย อามาตรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๑๑

เด็กชายกฤษฎา พิไลศักดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๑๒

เด็กชายจักรกฤต ชาญตะคุ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๑๓

เด็กชายธนพล ไวประเสริฐ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๑๔

เด็กชายภูมินทร์ ตินชัยภูมิ

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๑๕

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ชาญตะคุ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๑๖

เด็กชายวุฒิชัย สุทธิวิเศษ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๑๗

เด็กชายศรัณย์ภัทร กุลจำเริญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๑๘

เด็กชายสนธยา ทาทองคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๑๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ อ่อนคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๒๐
เด็กชายสุขสันต์ ทีหนองสังข์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๒๑

เด็กชายอนันต์ชัย ไตรเสนีย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๒๒

เด็กชายอานนท์ ยนต์ชัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๒๓

เด็กชายสมศักดิ

์

ชัยมา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๒๔

เด็กชายชนะชัย งาทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๒๕

เด็กชายวิรัตน์ จิตรกุศล
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๒๖

เด็กชายกิตติภูมิ เปรียบสม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๒๗

เด็กหญิงจันทนิภา บังสันเทียะ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๒๘

เด็กชายชญานน สระใส
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๒๙

เด็กหญิงชลนิดา มีสันเทียะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๔ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๔๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยงาม

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๓๑

เด็กชายประเสริฐ สางห้วยไพร
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๓๒

เด็กชายพรมลิขิต ยงโนนแดง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ประดับวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๓๔

เด็กหญิงฟาใส บุญทัน
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๓๕

เด็กชายมงคลชัย ผาจันดา
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๓๖

เด็กหญิงรุ่งนภา ลาทิ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๓๗

เด็กชายสายชล ขนไทย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๓๘

เด็กหญิงอารยา ประชันกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๓๙

เด็กหญิงเมวิกา บำรุงสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๔๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วรรณชาติ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๔๑

เด็กหญิงณิชาภา สามารถไทย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๔๒ เด็กหญิงพลอยฉัตรชนก
คล้ายคลึง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๔๓

เด็กชายจตุพร มีแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์วิเศษ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๔๕

เด็กชายดุลยวัชร ชิงชัยภูมิ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๔๖

เด็กชายธันวา จูมศิลา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๔๗

เด็กหญิงบุญยานุข ศิริชาติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๔๘

เด็กหญิงปาณิตา นันต๊ะใจ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๔๙

เด็กชายภัทรพงศ์ ถนอมสัตย์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๕๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ สิงห์กุล

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๕๑

เด็กหญิงวรนุช ปองขันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๕๒

เด็กชายสุตนันท์ มณีแสง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๕๓

เด็กชายอัฐพล ประจักษ์โก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๕๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โชคเจริญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๕๕

เด็กชายจิรายุ อุทกะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๕๖

เด็กชายธีรภัทร ขวัญสวัสดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๕๗

เด็กชายนิธิวัฒน์ หม่องจันทึก
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๕๘

เด็กหญิงรุ้งตะวัน นนท์ภักดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๕๙
เด็กหญิงสุกัญญารัตน์ ยอดวงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๖๐
เด็กหญิงสุภิญญา ใจฉำ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๖๑

เด็กชายณัฐพงศ์ จรภักดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๖๒

เด็กชายธีรภัทร อาจวงษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๖๓

เด็กหญิงพิมพ์ภัสรา กฤตสกุลวงศ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๖๔

เด็กชายพีระพัฒน์ จันดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๕ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๔๖๕

เด็กหญิงภัทรนันท์ ถนอมสัตย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๖๖

เด็กชายศรายุทธ โอวาทวงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๖๗

เด็กชายศุภชัย วักจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๖๘

เด็กหญิงสาลินี มะลิเลาะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๖๙

เด็กหญิงสุชิรา เกตุขุนทด
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๗๐
เด็กชายสุทธีวิชญ์ เคียงจัตุรัส

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๗๑

เด็กหญิงอรอุมา ครองเคหา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๗๒

เด็กชายอัษฎาพร ฝนแบน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๗๓

เด็กชายเจษฎาพร ฝนแบน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๗๔

เด็กหญิงณิชกานต์ วงษ์ดี
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดโพธิห้วยหวาย

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๔๗๕

เด็กชายธิติพัทธ์ ประเสริฐกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดโพธิห้วยหวาย

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๔๗๖

เด็กชายปวริศ ประเสริฐกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดโพธิห้วยหวาย

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๔๗๗

เด็กหญิงวิจิตรา เชือโต

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดโพธิห้วยหวาย

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๔๗๘

เด็กชายชัยวัฒน์ หมู่มาก
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดโพธิห้วยหวาย

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๔๗๙

เด็กหญิงดวงพร สร้อยสูงเนิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดโพธิห้วยหวาย

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๔๘๐
เด็กชายทินกฤต ศิริรัตน์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดโพธิห้วยหวาย

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๔๘๑

เด็กหญิงพิงค์แก้ว จวงเงิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดโพธิห้วยหวาย

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๔๘๒

เด็กชายอภิรักษ์ พืชสิงห์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดโพธิห้วยหวาย

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๔๘๓

เด็กหญิงจันทิมา แม้นศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดโพธิห้วยหวาย

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๔๘๔

เด็กหญิงวรัญญา สมตัว
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดโพธิห้วยหวาย

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๔๘๕

เด็กหญิงกนกพร อินเคน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๘๖

เด็กหญิงจิราพร คนคง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๘๗

เด็กชายชวนากร ทวีลาภ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๘๘

เด็กหญิงณปภา ศรีทรงเมือง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ สุทธี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๙๐
เด็กชายปติกร มีสิทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๙๑

เด็กหญิงพิมย์นารา คณาเขว้า
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๙๒

เด็กชายภาณุพงษ์ เติมพันธ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๙๓

เด็กหญิงมัทวรรณ ขำเชย
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๙๔

เด็กหญิงวริศรา แสงชัยภูมิ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๙๕

เด็กหญิงศุภิตา เกตุอยู่
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๙๖

เด็กชายศุภโชค สุเรนรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๙๗ เด็กชายสุตะติยารัตนะ
มะณีรุ่ง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๕๙/๖๔๙๘

เด็กชายทักษิณ พรีพรม
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โพธิศรีธาราม

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๔๙๙

เด็กชายภาคภูมิ เถาชาลี
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โพธิศรีธาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๖ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๕๐๐
เด็กชายนัฐนิช พรีพรม

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โพธิศรีธาราม

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๕๐๑
เด็กชายการัณยภาส ชาตินุช

๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โพธิศรีธาราม

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๕๐๒
เด็กหญิงยุพิณ พลขุนทด

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โพธิศรีธาราม

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๕๐๓
เด็กชายอลงกรณ์ แก้วใหญ่

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โพธิศรีธาราม

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๕๐๔
เด็กหญิงพัชรา อินธิเดช

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โพธิศรีธาราม

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๕๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ เทียบประทุม

๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โพธิศรีธาราม

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๕๐๖
เด็กหญิงณัฐพร ภิรมย์ยา

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โพธิศรีธาราม

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๕๐๗
เด็กหญิงรุ่งนภา ภิรมย์ไทย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โพธิศรีธาราม

์

 

ชย ๔๔๕๙/๖๕๐๘
เด็กชายศุภกร เทือกพา

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๐๙
เด็กชายวรุตม์ ฉิมขุนทด

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๑๐
เด็กชายเสกสรร พลมณี

๓๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๑๑

เด็กชายสิขเรศ อัตตาลิตร์ ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๑๒

เด็กชายก้องภพ เมยขุนทด
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๑๓

เด็กชายภูมินทร์ ธรรมเพชร
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๑๔

เด็กชายวัชรพล ยังทินนัง
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๑๕

เด็กชายปฐมพร น้อยพันธ์
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๑๖

เด็กหญิงศิรประภา ก้อนคำ
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๑๗

เด็กหญิงธัญพิมล เทียมจัตุรัส

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๑๘

เด็กหญิงศิราภรณ์ อมาตยกุล ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๑๙

เด็กหญิงกำไรเงิน รักงาม
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๒๐
เด็กหญิงสุธิชา ภู่หมืนไวย์

่

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๒๑

เด็กหญิงหยกฟา เชิดชัยภูมิ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๒๒

เด็กชายชาคริต ริยะนิจ
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๒๓

เด็กชายจักรกฤษ ชาติเผือก
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๒๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กองพอด
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๒๕

เด็กชายสุรพล จอมพล ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๒๖

เด็กหญิงอภิสรา เกือสูงเนิน

้

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๒๗

เด็กหญิงศศิกาล พึงทอง

่

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๒๘

เด็กหญิงโชติกา เมียกขุนทด

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๒๙

เด็กหญิงปยะนุช เกิดนอก ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๓๐
เด็กหญิงอัจจิมา จันทร์คง

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๓๑

เด็กหญิงธันย์ชนก โพยนอก
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๓๒

เด็กหญิงศิริพรรณ ภู่หมืนไวย์

่

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๓๓

เด็กหญิงฃนิษฐา ไทยธานี
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๓๔

เด็กหญิงจิราวัลย์ หงษ์ทอง
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

วัดคลองสันติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๕๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขสำราญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๓๖

เด็กชายพุทธพงษ์ ชาตะรักษ์
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๓๗

เด็กชายไตรภพ สุวรรณวงค์
๑๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๓๘

เด็กชายกฤษฎา กิติสกนธ์
๑๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๓๙

เด็กชายปฐมพร พนาเวส
๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๔๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ยิมนิรัญ

้

๒๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๔๑

เด็กชายวันชัย ดวงณรงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๔๒

เด็กชายฉัตรชัย อ่อนสุวรรณ์
๒๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๔๓

เด็กชายพรทวี วรพิทักษ์
๒๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๔๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ พับขุนทด
๓๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๔๕

เด็กชายสฤษฎ์พงศ์ วุฒิยา ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๔๖

เด็กชายอุเทน เวินขุนทด
๑๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๔๗

เด็กชายณัฐกฤต ทวีลาภ
๒๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๔๘

เด็กหญิงฑิฆัมพร สีจันเหนือ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๔๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กรรณโสภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๕๐
เด็กชายชัยยะ ภู่เพชร

๑๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๕๑

เด็กชายธานกร พิพิธกุล ๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๕๒

เด็กชายพันธการณ์ สุขสำราญ
๑๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๕๓

เด็กชายภัทรพล นาคโปย
๑๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๕๔

เด็กชายวรพล บุญแสน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๕๕

เด็กชายดนุเดช พาลี
๒๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๕๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ หนองห้าง ๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๕๗

เด็กหญิงวรรณษา ขอมีกลาง
๑๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๕๘

เด็กหญิงศิรภัสสร อ่อนสำอางค์
๓๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๕๙

เด็กหญิงนิภาพร พิมพ์ทวด ๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๖๐
เด็กหญิงพิริสา เพชรขุนทด ๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๖๑

เด็กหญิงแพรวา ชุ่มตะคุ ๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๖๒

เด็กหญิงอินทิรา เทียวประสงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๖๓

เด็กหญิงอัมพร มีชำนาญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๖๔
เด็กหญิงกัญญาภัทร เวชกามา

๑๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๖๕

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พึงขุนทด

่

๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๖๖

เด็กหญิงกมลวรรณ ปรังกลาง

่

๑๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๖๗

เด็กชายอนุชา กู่สันเทียะ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกแสว วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๖๘

เด็กชายกฤษณพงษ์ ศรีผูย ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกแสว วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๖๙

เด็กหญิงกุลจิรา ศิลา
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกแสว วัดบางอำพันธ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๘ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๕๗๐
เด็กหญิงวชิรา พวงสันเทียะ

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกแสว วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๗๑

เด็กหญิงปยดา ถำจัตุรัส
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแสว วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๗๒

เด็กหญิงปพร ถำจัตุรัส
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแสว วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๗๓

เด็กชายธนากร เภากุ่ม
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแสว วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๗๔

เด็กชายธราเทพ เภากุ่ม
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกแสว วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๗๕

เด็กชายพัทธพล ทองลาย
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแสว วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๗๖

เด็กหญิงกชกร ลิขุนทด
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกแสว วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๗๗

นางสาวพิมพ์มาดา พูนเกษม
๒๓/๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๗๘

นางยุพดี แช่มขุนทด ๗/๙/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๗๙

นางวรรณิภา ชาญสูงเนิน
๑๐/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๘๐
นางบัวหลัน แสงดาว

๑๑/๖/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๘๑

นางประสิทธิ

์

สิงหกำพล ๓๐/๕/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๘๒

นางประพิมพ์พร กระจายกลาง ๗/๔/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๘๓

เด็กชายถิรวัฒน์ พูนเกษม
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๘๔

เด็กชายนพเกล้า เขียนจัตุรัส
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๘๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ พันธุรักษ์
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๘๖

เด็กชายนัทพงศ์ มาลาฤทธิ

์

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๘๗

เด็กชายสรยุทธ ศรีประเสริฐ ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๘๘
เด็กชายพงษ์ณพัฒน์ มหามนต์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๘๙

เด็กชายปฏิพาณ คำภาคง ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๙๐
เด็กชายพลวัชร แสนสุข

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๙๑

เด็กชายวีรภัทร นุชแผน ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๙๒

เด็กชายกรวิชญ์ เรืองศิริ
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๙๓

เด็กหญิงกนกรัตน์ พวงจัตุรัส ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๙๔

เด็กหญิงจิรานันท์ โม่งปราณีต
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๙๕

เด็กหญิงณัฏฐา หมันงาน

่

๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๙๖

เด็กหญิงภาวินี ตันวิเศษ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๙๗

เด็กหญิงณิชานันท์ เชือชาติไทย

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๙๘

เด็กหญิงวราภรณ์ โม่งปราณีต ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๕๙๙

เด็กหญิงคัชชา กลินศรีสุข

่

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๐๐
เด็กหญิงณัฐนิชา มาตรังศรี

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๐๑
เด็กหญิงณัชตชา อุ่นสมพงษ์

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๐๒
เด็กหญิงบัณฑิตา มาตรังศรี

๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๐๓
เด็กหญิงภูสุดา จินดาบริสุทธิ

์

๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๐๔
เด็กชายนรบดี โปร่งจันทึก ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๙ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๖๐๕
เด็กชายกิตติพงษ์ มหามนต์

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๐๖
เด็กชายธนะศักดิ

์

ภิณโยวงษ์
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๐๗
เด็กชายเกียรติชัย จึงเจริญ

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๐๘
เด็กชายวีระ วาจาจริง

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ อุเทนสุต

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๑๐
เด็กชายปุณณพัฒน์ จันสุรินทร์

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๑๑

เด็กชายธรรมรัตน์ ชาติชนะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๑๒

เด็กชายชัชนันท์ จึงเจริญ
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๑๓

เด็กชายศุภโชค อุเทนสุต

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๑๔

เด็กชายนรวิศว์ บุญโพธิ

์

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๑๕

เด็กชายเศรษฐี ทาโนนรัมย์ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๑๖

เด็กชายปรเมศ เปาประจำเมือง
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๑๗

เด็กชายรัฐภูมิ ประศมา ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๑๘

เด็กชายเดชฤทธิ

์

เจริญสุข
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๑๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ หรีอินทร์

่

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๒๐
เด็กหญิงณัฐชยา อุ่นสมพงษ์

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๒๑

เด็กหญิงพัชรพร อาบสุวรรณ
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๒๒

เด็กหญิงอรวราริน ทวีลาภ ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๒๓

เด็กหญิงณัชชา พูนเกษม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๒๔

เด็กหญิงณัชชา พึงขุนทด

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๒๕

เด็กหญิงลีลาวดี มาตรังศรี
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๒๖

เด็กหญิงสุธาสินี มหามนต์
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๒๗

เด็กหญิงชนิดาภา กะโห้เหม
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๒๘
เด็กหญิงแก้วกาญจณ์ พันธุรักษ์

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๒๙

เด็กหญิงสิริยากร มหามนต์
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๓๐
เด็กหญิงชัญญานุช ยุทธยงค์

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๓๑

เด็กชายตติยา ทังพรม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย วัดโปร่งมีชัย  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวสุวรรณ

้

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย วัดโปร่งมีชัย  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๓๓

เด็กชายจักรินทร์ นารถจัตุรัส
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย วัดโปร่งมีชัย  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๓๔

เด็กหญิงกาญจนา เมยขุนทด ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย วัดโปร่งมีชัย  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๓๕

เด็กหญิงจิรภิญญา ศรีหนองแวง
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย วัดโปร่งมีชัย  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๓๖

เด็กหญิงณัฎฐชา พืมขุนทด
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย วัดโปร่งมีชัย  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๓๗

เด็กหญิงณัฐวิภา พืมขุนทด
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย วัดโปร่งมีชัย  

ชย ๔๔๕๙/๖๖๓๘

เด็กชายวัชรพล แสงเหมาะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๓๙

เด็กชายวรากร กลินศรีสุข

่

๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๐ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๖๔๐
เด็กชายสรายุทธ โปยขุนทด

๑๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๔๑

เด็กชายยุทธภูมิ เพชรประไพ ๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๔๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ พงศ์สุวรรณ ๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๔๓

เด็กชายฐิตินันท์ ทังพรม

่

๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๔๔

เด็กชายสรายุทธ หมู่สะแก
๑๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๔๕

เด็กชายอัครวินท์ เพยาว์น้อย
๒๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๔๖

เด็กชายนวพล หนองผือ
๑๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๔๗

เด็กชายจิรภัทร ไม้จัตุรัส
๒๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๔๘

เด็กชายนราวิชญ์ มรกต
๒๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๔๙

เด็กชายจักริน พูนเกษม ๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๕๐
เด็กชายสรวิศ สุภโพธิ

์

๑๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๕๑

เด็กชายรัตนากร จงนอก
๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๕๒

เด็กชายสุเมธ วงษ์นรา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๕๓

เด็กชายยุทธนา จำปาดิบ
๒๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๕๔

เด็กชายประวุฒิ กลินศรีสุข

่

๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๕๕

เด็กชายสุรธัท แสงสกุล
๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๕๖

เด็กหญิงอรัญญา พรีพรม
๒๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๕๗

เด็กหญิงกรวีร์ แถวเพชร
๑๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๕๘

เด็กหญิงญาณิศา โปยขุนทด
๑๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๕๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ หาญกล้า ๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๖๐
เด็กหญิงวรัญญา รุ่งเรือง

๑๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๖๑

เด็กหญิงรพีพร ทานธรรม
๒๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๖๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร กลินบุปผา

่

๒๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๖๓

เด็กหญิงชลธิชา เขียวอ่อน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๖๔

เด็กหญิงอโณชา คงสันเทียะ
๒๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๖๕

เด็กหญิงเยาวเรศ สุขสบาย
๒๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๖๖

เด็กหญิงอริศรา ถาวรกาย
๒๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๖๗

เด็กหญิงมาลัยค่า เฟลเคิล ๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๖๘

เด็กหญิงนภัสสร นนตานอก
๒๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๖๙

เด็กหญิงพรนิมิตร วงศ์สาโรจน์ ๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๗๐
เด็กหญิงศศิวิมล ดิษฐเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๗๑

เด็กหญิงกฤติยาภา มุกขุนทด
๑๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๗๒

เด็กหญิงปรางศิธิณี ทับเพชร ๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๗๓

เด็กหญิงนฤมล ชาญวิจิตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๗๔

เด็กหญิงปณิดา แซ่ปง
๑๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๑ / ๒๓๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๖๗๕

เด็กหญิงวรัชยา ไชยภักดี
๑๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๗๖

เด็กหญิงนฤมล วิจารณ์พล
๓๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๗๗

เด็กหญิงอัมรารักษ์ ไม้จัตุรัส
๑๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๗๘

เด็กหญิงศิริกัลยา ค้าขาว
๓๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๗๙

เด็กหญิงทิพย์วรรณ รุ่งสกุล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๘๐
เด็กหญิงอาทิตยา ระย้า ๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๘๑

เด็กหญิงจุฑาณี ชาติเผือก ๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๘๒

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ลีหัวสระ ๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๘๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ อาบสุวรรณ
๑๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๘๔

เด็กหญิงสุภาพร หอมจันทึก
๑๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๘๕

เด็กหญิงณัฐภัสษร กุศลรักษ์
๑๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๘๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ตีกา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๘๗

เด็กหญิงธันยพร มีเย็น
๒๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๘๘

เด็กหญิงณัฐมล หาญณรงค์
๑๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๘๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อนุจร ๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๙๐
เด็กหญิงเติมพันธุ์ ยงจอหอ

๑๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๙๑

เด็กหญิงสุพิชชา เทพสุธิน
๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๙๒

เด็กหญิงณัฐพร วงษ์หิรัญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๙๓

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ธนานุรักษ์ ๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๙๔

เด็กหญิงชัญญานุช ศรีประเทศ
๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๙๕

เด็กหญิงนำพระทัย วิริยะเกษมศรี
๑๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๙๖

เด็กหญิงจีระนันท์ โชคกำเนิด
๑๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๙๗

เด็กหญิงพุธกัลญา ขวัญเศก ๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๙๘

เด็กชายปยะนัฐ เชิดชู
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๖๙๙

เด็กชายวีระชัย ประทุมวงศ์ ๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๐๐
เด็กชายนำแก้ว ตันสุวรรณ

๓๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๐๑
เด็กชายปานุวัฒน์ แถมจำรัส ๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๐๒
เด็กชายอดิศร ดวงบุตร

๑๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๐๓
เด็กชายนพรัตน์ โกฏิค้างพลู

๒๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๐๔
เด็กชายณัฐพร สิงห์ซอม

๒๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๐๕
เด็กชายปฏิภาณ ไทยบุรีรัมย์ ๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๐๖
เด็กชายนิธิศ เฝาหนองดู่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๐๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ฟาคุ้ม
๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๐๘
เด็กชายอภิรุฑ กองล้อม ๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๐๙
เด็กชายภูริณัฐ ทังพรม

่

๒๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๒ / ๒๓๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๗๑๐
เด็กชายนครินทร์ อินทร์ดร ๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๑๑

เด็กชายปณณวรรษ ทองรักษ์
๑๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๑๒

เด็กชายสราวุธ เมือกขุนทด
๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๑๓

เด็กชายชุติพลธ์ พรีพรม ๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๑๔

เด็กชายอาทิวิทย์ เลาหะนาคีวงศ์ ๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๑๕

เด็กชายวรายุส อาจมนตรี ๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๑๖

เด็กชายภาคภูมิ กงสำโรง ๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๑๗

เด็กชายชยุต เชิดสูงเนิน
๑๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๑๘

เด็กชายสิทธิโชค เทียมจัตุรัส ๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๑๙

เด็กชายสันติภาพ อุดมศรี
๑๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ มหาวันแจ่ม ๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๒๑

เด็กชายเกียรติกุล กลินมาลัย

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๒๒

เด็กชายสุรัตนชัย อินอ่อน
๒๐/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๒๓

เด็กชายอนุวัฒน์ สังข์อยู่ศิริ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๒๔

เด็กชายไกรสร ทองดีนอก ๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๒๕

เด็กชายณภัทร พุดขุนทด
๒๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๒๖

เด็กชายณรงค์ชัย สุจำนงค์
๒๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๒๗

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

เชือมขุนทด

่

๑๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๒๘

เด็กหญิงณิชาภา พินิจตานนท์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เทอมขุนทด
๒๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๓๐
เด็กหญิงญาณีกร โคตะวินนท์

๑๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๓๑

เด็กหญิงเจนจิรา แปนเพชร
๑๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๓๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองจัตุ ๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๓๓

เด็กหญิงปณิษฎา เวทย์กิตติพฤกษ์
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๓๔

เด็กหญิงผกามาศ ทานประสิทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๓๕

เด็กหญิงเขมกุล เขมะปญญา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๓๖

เด็กหญิงอารียา แสงขุนทด

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๓๗

เด็กหญิงรัตนากร โปยขุนทด
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๓๘

เด็กหญิงอชิรญา ตังไพโรจน์วงศ์

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๓๙

เด็กหญิงอโณชา แก้วเพชร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๔๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ หาเงิน

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๔๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ คำเพ็ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๔๒

เด็กหญิงอินทิรา แซ่ภู่
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๔๓

เด็กหญิงณัฐนิชา แกมขุนทด
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๔๔

เด็กหญิงสุทัตตา อุทัยชัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๗๔๕

เด็กหญิงณัฐภาวี พัฒลักษณ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๔๖

เด็กหญิงภัณฑิรา ตังไพโรจน์วงศ์

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๔๗

เด็กหญิงวรารมย์ หวังโนนสูง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๔๘

เด็กหญิงนิศรา บุญมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๔๙

เด็กหญิงสุภาพร ใยบัว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๕๐
เด็กหญิงสุชานันท์ นนท์ขุนทด

๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๕๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ กลึมขุนทด
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๕๒

เด็กหญิงขนิษฐา ชาติเผือก
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๕๓

เด็กหญิงฑิพภากร พิลัยโชติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๕๔

เด็กหญิงกัญญา ประทุมวงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๕๕

เด็กหญิงนพพรพนา เพียขุนทด
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๕๖

เด็กหญิงวิภาพร ชุมศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๕๗

เด็กหญิงภาสิณี ไวฉลาด
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๕๘

เด็กหญิงรัตนา ฉายเพชร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๕๙

เด็กชายทัตเทพ ชาติเผือก
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๖๐
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ แสนวงษ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๖๑

เด็กชายจรวยพร นวลปะโค
๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๖๒
เด็กหญิงมุกดาวรรณ เกิดขุนทด

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๖๓

เด็กหญิงธนัสนันท์ น้อยสุวรรณ์
๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๖๔
เด็กหญิงจันทร์สิริกุล ฉำท่วม

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ฤทธิเรืองศักดิ

์

๒๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สร้อยที
๒๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๖๗

เด็กชายทวีรัฐ ผ่านอ้น
๓๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๖๘

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

มีชำนาญ
๒๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๖๙

เด็กชายพลพล พอขุนทด ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๗๐
เด็กชายภานุ แต่งทรัพย์

๑๖/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๗๑

เด็กชายภานุวัฒน์ พิสันเทียะ
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๗๒
เด็กชายศักดิดาธิเบท

์

ถาวรวัตร
๒๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๗๓

เด็กชายอนุพงษ์ หงห์ทอง
๓๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๗๔

เด็กชายอรรถกร ปลังไปล่

่

๒๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๗๕

เด็กชายอัครพงษ์ ภูวรานนท์
๑๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๗๖

เด็กชายอัมรินทร์ พบขุนทด
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๗๗

เด็กชายเจษฎา ดีนันท์
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๗๘

เด็กหญิงเกวลิน พูนสุข ๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๗๙

เด็กหญิงธัญพิชชา แฟสันเทียะ
๑๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๔ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๗๘๐
เด็กหญิงนงนภัส ไคขุนทด

๒๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๘๑

เด็กหญิงประภาพร มะนีเนตร
๒๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๘๒

เด็กหญิงผกามาศ ภูชืนแสง

่

๒๓/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๘๓

เด็กหญิงพิชญา บวบนา
๒๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๘๔

เด็กหญิงภาวินี เฝาหนองดู่ ๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๘๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ กลินศรีสุข

่

๑๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๘๖

เด็กหญิงอนงรัก ฟาคุ้ม
๒๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๘๗

เด็กหญิงเจนจิรา หัสสะครบุรี
๒๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๘๘

เด็กชายกฤษฎา ขำมะลัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๘๙

เด็กชายกฤษฎา สุขนา
๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๙๐
เด็กชายกฤษณะ เหียวขุนทด

้

๑๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เปรมจิตร
๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๙๒

เด็กชายธนพล พรีพรม
๑๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๙๓

เด็กชายธนาชัย ทองชำนาญ
๑๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๙๔

เด็กชายธีรภัทร ชาติเผือก
๑๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๙๕

เด็กชายประวิทย์ ถาวรวัตร์
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๙๖

เด็กชายพิเชษฐ์ รูปสม
๓๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๙๗

เด็กชายพีรพล เฝาหนองดู่
๒๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๙๘

เด็กชายภารดร ภาเรือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๗๙๙

เด็กชายศิริศักดิ

์

แฟสันเทียะ
๒๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๐๐
เด็กชายมนตรี บัวสุข

๒๓/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๐๑
เด็กชายสิทธินันท์ ดวงแก้วงาม

๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๐๒
เด็กหญิงกันทิมา น้อยสุวรรณ ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๐๓
เด็กหญิงกานต์ธิรา ดีขุนทด

๑๓/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๐๔
เด็กหญิงปนัดดา แสงจันทร์

๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๐๕
เด็กหญิงปอแก้ว ลาภขุนทด ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๐๖
เด็กหญิงพนิดา แปลงวิลัย

๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๐๗
เด็กหญิงพิมญาดา วัฒนโชติกุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๐๘
เด็กหญิงภัตราภรณ์ ศรีสม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๐๙
เด็กหญิงรัตนาพร จงนอก ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๑๐
เด็กหญิงสุธิสา

หวังกระทุ่มกลาง
๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๑๑

เด็กหญิงเจนจิรา สุขสูงเนิน ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๑๒

เด็กชายกฤษธนา

เดชาติวงษ์ ณ อยุธยา

๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๑๓

เด็กชายกันต์กวี พรีพรม
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๑๔

เด็กชายเจษฎากร แสงขุนทด ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๕ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๘๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ คำเขียว
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยบุรีรัมย์
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๑๗

เด็กชายธนกร ฟากหนองดู่
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๑๘

เด็กชายธนธรณ์ จิตรสบาย
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๑๙

เด็กชายนวพล ไทยสมัคร
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๒๐
เด็กชายปฐมพงศ์ ทวีผล

๒๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๒๑

เด็กชายภาคภูมิ อรชุม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๒๒

เด็กชายเมษา ขำค้างพลู
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๒๓

เด็กชายยงยศ ชนะน้อย
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๒๔

เด็กชายวิชัย ม่วงไทย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๒๕

เด็กชายศรพิชัย โสภา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๒๖

เด็กชายอนันต์ ยุทธหาร
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๒๗

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เสมอภาพ ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๒๘

เด็กชายกัน แสงจันทร์
๑๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๒๙

เด็กหญิงคีตภัทร์ นรนิล ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๓๐
เด็กหญิงจิรารัตน์ หมันมา

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๓๑

เด็กหญิงฐิตาภา โมกศิริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๓๒

เด็กหญิงดุษฎี แปลงวิลัย ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๓๓

เด็กหญิงนภัสสร ประเสริฐพงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๓๔ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
แสงสว่าง

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๓๕

เด็กหญิงปอรวัลย์ ลาภขุนทด
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๓๖

เด็กหญิงพรรณษร คุณแสง
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๓๗

เด็กหญิงพิมพ์ผกา บุญใหม่
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๓๘

เด็กหญิงวรรณษา ศรีหนองแวง
๑๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๓๙

เด็กหญิงวิภาภัณฑ์ ฟุงสกุล
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๔๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ สุวรรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๔๑

เด็กหญิงอรสุรี เทียบขุนทด
๓๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๔๒

เด็กชายกวิน ถาวรกาย
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๔๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พวงขุนทด ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๔๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เขียนจัตุรัส
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๔๕

เด็กชายจักรภัทร สุขสูงเนิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๔๖

เด็กชายจิราวุฒิ ยอดจันทึก
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๔๗

เด็กชายเจษฎา ปอนเกษม
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๔๘

เด็กชายชัยวุฒิ คูณขุนทด
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๔๙

เด็กชายธนพัฒน์ เกิดขุนทด
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๖ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๘๕๐
เด็กชายธนากร วรพิทักษ์ ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๕๑

เด็กชายพงษ์เทพ แถมจำเริญ ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๕๒

เด็กชายภาคภูมิ หอมจันทึก
๑๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๕๓

เด็กชายภูริช ไชยทิพย์ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๕๔

เด็กชายวีรภัทร หิรัญ
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๕๕

เด็กชายศุภกร รักศรี ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๕๖

เด็กชายพีรพัฒน์ กลีบกลางดอน
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๕๗

เด็กหญิงชนาพร พรีพรม
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๕๘

เด็กหญิงธฤดี วังษ์รัตน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๕๙

เด็กหญิงปยะฉัตร หาญณรงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๖๐
เด็กหญิงพรชนก ฟาคุ้ม

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๖๑

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กุลศิริธนบูลย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๖๒
เด็กหญิงมรรคมณฑล ศิริธีรมงคล

๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๖๓

เด็กหญิงมณฑิการ แสงฤทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๖๔

เด็กหญิงมาริษา จันเขียว ๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๖๕

เด็กหญิงมีนา พลอนันต์
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๖๖

เด็กหญิงยุภา กรมนวล
๑๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๖๗

เด็กหญิงรุ่งนภา ดวงลาดนา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๖๘

เด็กหญิงศศิธร ถาวรวัตร์
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๖๙

เด็กหญิงศุภาวรรณ จุลสิงห์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๗๐
เด็กหญิงอริศรา หัสสะครบุรี

๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๗๑

เด็กชายชลธี เกลาโพธิ

์

๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๗๒

เด็กชายชาญชัย สุระโคตร ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๗๓

เด็กชายชาตรี พันธุกุ่ม ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๗๔

เด็กชายณัฐดนัย แก้วกลาง
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๗๕

เด็กชายทรงวุฒิ ไทยสมัคร
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๗๖

เด็กชายธัญโชค พับขุนทด
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๗๗

เด็กชายพงศณัฐ แสงแก้ว ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๗๘

เด็กชายภูมินทร์ คุณโพธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๗๙

เด็กชายภูวดล ประทุมวงศ์
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๘๐
เด็กชายมงคล แถวเพชร ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๘๑

เด็กชายศราวุฒิ ขมสันเทียะ

๒๒/๒๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๘๒

เด็กชายสัจติญา โพธิจัตุรัส

์

๓๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๘๓

เด็กชายอนุกุล เวินขุนทด ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๘๔

เด็กชายอลงกรณ์ แปนเพชร
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๘๘๕

เด็กชายณัฐกานต์ เชือมขุนทด

่

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ เถินมงคล
๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๘๗

เด็กหญิงณัฐชา คงขุนทด
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๘๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สนตาเถร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๘๙

เด็กหญิงนำทิพย์ พันธ์กุ่ม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๙๐
เด็กหญิงนิลลดา ศรีโฮก

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๙๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ หวังโนนสูง
๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๙๒

เด็กหญิงสุชาดา หมีเงิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๙๓

เด็กหญิงสุชานันท์ เพียขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๙๔

เด็กหญิงอลิษา สุจำนงค์
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๕๙/๖๘๙๕

เด็กชายพีรภัทร พีพรม
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๘๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ ทานบรรเทิง
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๘๙๗

เด็กชายสุพจน์ รัตนวงศ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๘๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชันขุนทด

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๘๙๙

เด็กชายดุษฎี กิจนพศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๐๐
เด็กชายอนิรุท ฟมขุนทด

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๐๑
เด็กชายสหรัฐ ไทยสมัคร

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๐๒
เด็กชายฌัลล์กฤตย์ ทองเขียว

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๐๓
เด็กชายสนธยา พาขุนทด

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๐๔
เด็กชายณัฐพงษ์ เคลือบขุนทด

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๐๕
เด็กหญิงพิมรพัฒน์ พระจอหอ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๐๖
เด็กหญิงฟลม์ พงศ์จีน

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๐๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สมสุข

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๐๘
เด็กหญิงดวงฤดี มีชำนาญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๐๙
เด็กหญิงเสาวรส พรีพรม

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๑๐
เด็กหญิงดวงดาว เก่งสีหมืน

่ ่

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๑๑

เด็กหญิงสุนิษา ขานสันเทียะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๑๒

เด็กหญิงปฏิพร พับขุนทด
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๑๓

เด็กหญิงสุรัสวดี นุขุนทด
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ หาญณรงค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๑๕

เด็กชายสิทธิชัย อยู่เจริญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๑๖

เด็กชายปวริศ ศิริเนาว์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๑๗

เด็กหญิงปนัดดา พระจอหอ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๑๘
เด็กหญิงณัฐชาพรรณ หอมสูงเนิน

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๑๙

เด็กหญิงขวัญใจ มีสุข
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๘ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๙๒๐
เด็กหญิงไข่มุก พิมจัตุรัส

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๒๑

เด็กชายณัฐพร เคลือบขุนทด
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๒๒

เด็กชายนิรัน เขียวขุนทด
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๒๓

เด็กชายสหรัฐ งามประเสริฐ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๒๔

เด็กชายพงศ์ธร เงินภูเขียว
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๒๕

เด็กชายพิพัฒน์ แถมจำรัส
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๒๖

เด็กชายวัชรพล ศรีสุระ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๒๗

เด็กชายชาตรี ศรีมงคล
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๒๘

เด็กชายกฤษฏา เดียงขุนทด
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๒๙

เด็กหญิงศิริวรรณ เพ็งขุนทด
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๓๐
เด็กหญิงกนกรดา บุญจันทึก

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๓๑

เด็กหญิงนำทิพย์ ทิพย์ประทุม
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๓๒

เด็กหญิงสุพัตรา กิจนพศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๓๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ข้องนอก

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๓๔

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สิงห์ขุนทด
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๓๕

เด็กหญิงสุวรรณา น้อยพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๓๖

เด็กหญิงมุกดา ขุนเจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ คัดไทย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๓๘

เด็กชายกิติศักดิ

์

ทิมขุนทด
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๓๙

เด็กชายอิทธิพงษ์ รักษาวงศ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๔๐
เด็กชายบรรพจน์ พืชขุนทด

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๔๑

เด็กชายธนพนธ์ ฟมขุนทด
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๔๒

เด็กชายภานุวัฒน์ แสขุนทด
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๔๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แปนเพชร
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๔๔

เด็กชายสมหมาย ฝนโคกสูง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๔๕

เด็กชายกฤษณะ ชาญศิริ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๔๖

เด็กชายนิภาส สมัครเขตรการ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๔๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ปญญาดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๔๘

เด็กหญิงณัฐวดี ริดพักดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๔๙

เด็กหญิงอุษา เศียรขุนทด
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๕๐
เด็กหญิงณัฐสุดา อาบสุวรรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๕๑

เด็กหญิงจันทรัตน์ สำเภาทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๕๒

เด็กหญิงรดา หาญณรงค์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๕๓

เด็กหญิงนัทพร แก้วทรวง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๕๔

เด็กหญิงศิริวรรณ หวายสันเทียะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๙ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๙๕๕

เด็กหญิงกันติศา พับขุนทด
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๕๖

เด็กชายอนามิส อุดมวิทย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๕๗

เด็กชายจิรายุ ดิษพัตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๕๘

เด็กชายนที พึบขุนทด
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๕๙

เด็กชายทินกร เขียวขุุนทด
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๖๐
เด็กชายชินวัฒน์ หอมจันทึก

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๖๑

เด็กชายสุชานนท์ เคลือบขุนทด
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๖๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มังสุวรรณ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๖๓

เด็กหญิงศิรภัสสร จ่ายกระโทก
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๖๔

เด็กหญิงกฤติยา สืงห์ขุนทด
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๖๕

เด็กหญิงพัชราวดี จีพิมาย

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๖๖

เด็กหญิงเมธวรรณ พัดขุนทด
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๖๗

เด็กหญิงสุพรรษา เบียะขุนทด
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๖๘

นายทวีลาภ อาบสุวรรณ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๖๙

เด็กชายสุริโย ศรีประเทศ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๗๐
เด็กชายพีระนันท์ ศรียศ

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๗๑

เด็กชายราเมศวร์ หมันมา

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๗๒

เด็กชายวิศิษฐ์ มีน้อย
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๗๓

เด็กชายศุภกร หมันมา

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๗๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

อินทศิลป
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๗๕

เด็กชายธนกฤต คูณลาด
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๗๖

เด็กชายปยวัฒน์ นากุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๗๗

เด็กชายพันธกานต์ ภูมิสมบัติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๗๘ เด็กหญิงรัตน์ธิกาญจน์
สียางนอก

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๗๙

เด็กหญิงเกวลิน ฤทธิไธสง

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๘๐
เด็กหญิงจิตตมาศ พรทิตยกุล

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๘๑

เด็กหญิงณิชา บุญซ้อน
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๘๒

เด็กชายชัยชนะ หมันมา

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๘๓

เด็กชายณัฐภูมิ อาบสุวรรณ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๘๔

เด็กชายธนภัทร เพียซ้าย
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๘๕

เด็กชายเธียรวัฒน์ ดุงขุนทด
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๘๖

เด็กชายพิทักษ์ สุระภี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๘๗

เด็กชายเมธีร์ อาบสุวรรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๘๘

เด็กชายรพีภัทร พริกจำรูญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๘๙

เด็กชายศิวกร ประกอบวรการ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๐ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๖๙๙๐
เด็กชายสิรภพ พงษ์ด้วง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๙๑

เด็กชายศุภนัฐ เพียกขุนทด
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๙๒

เด็กชายลักษณ์พงษ์ ธิขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๙๓

เด็กชายภูวดล อาบสุวรรณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๙๔

เด็กหญิงธัญญพัทธ์ ใจฟอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๙๕

เด็กหญิงนนท์นลิน อาสาดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๙๖

เด็กหญิงพัชราภา มูลขุนทด
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๙๗

เด็กหญิงเมขลา วิทยานุรักษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๙๘

เด็กหญิงศศิปรียา ผลทวี
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๖๙๙๙

เด็กหญิงสุกัญทิพย์ โชติวัฒน์ธนา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๐๐
เด็กหญิงอภิญญา เพ็ชรจัน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๐๑
เด็กหญิงวรวลัญธ์ จิตรพัฒนพงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๐๒
เด็กหญิงรวินันท์ อาบสุวรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๐๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ยางศิลา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๐๔
เด็กชายคุณานนต์ แดงสูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๐๕
เด็กชายณัฐพล ภูแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๐๖
เด็กชายธวัชชัย ทานบำเพ็ญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๐๗
เด็กชายนนทกร เพ็ชรขุนทด

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๐๘
เด็กชายภูมเรศ อาษา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๐๙
เด็กชายศิวกร ศรีประเทศ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๑๐
เด็กชายศิวัฒน์ ไปนัน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๑๑
เด็กชายศุภกิตดิ

์

อยู่สูงเนิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๑๒
เด็กชายอนุวัต ไทยประสงค์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๑๓
เด็กชายอภิชัย บวมขุนทด

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๑๔
เด็กชายอภิวัฒน์ จัทรวายศ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๑๕
เด็กชายอรรถชัย สะเดา

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๑๖
เด็กชายไตรภพ อาบสุวรรณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๑๗
เด็กหญิงกนกพร เกตุนอก

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๑๘
เด็กหญิงจารุพัฒน์ กอสินทวี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๑๙
เด็กหญิงชุลีพร อาบสุวรรณ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๒๐
เด็กหญิงธันยนันท์ อาบสุวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๒๑
เด็กหญิงนริษรา จิตแสง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๒๒
เด็กหญิงมัชฌิมา น้อยแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๒๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา สมบูรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๒๔
เด็กหญิงวรรณวิษา มิตรขุนทด

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๑ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๐๒๕
เด็กหญิงศศิธิดา เหลียมกลาง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๒๖
เด็กหญิงอรัญญา หมันมา

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๒๗
เด็กหญิงอรุณรัตน์ บุญใหม่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๒๘
เด็กหญิงเหมือนฝน บริบูรณ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๒๙
เด็กชายกรภัทร์ ทานบันเทิง

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตาลาด วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๓๐
เด็กชายณัฐพงษ์ อินทะมาตร์

๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดตาลาด วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๓๑
เด็กชายจุรพล ประเสริฐสังข์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตาลาด วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๓๒
เด็กชายภูริทัต ชาบำเหน็จ

๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดตาลาด วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๓๓
เด็กหญิงปยะฉัตร ฝงสระ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดตาลาด วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๓๔
เด็กชายอาณกร พึมขุนทด ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดตาลาด วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๓๕
เด็กชายณัฐลักษณ์ คำกระจาย ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดตาลาด วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๓๖
เด็กหญิงบุณยานุช ตังศรีทอง

้

๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดตาลาด วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๓๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงชนะ

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดตาลาด วัดศาลาทรง  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๓๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

สระแก้ว ๗/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๓๙
เด็กชายภาณุเดช โม่งปราณีต

๒๙/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๔๐
เด็กชายทศพล หาญวิชา ๓/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๔๑
เด็กชายจิตติพงษ์ แสงจักร์

๓๐/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๔๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โก้จันทึก
๑๒/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๔๓
เด็กชายนครินทร์ สิงห์เหม ๑/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๔๔
เด็กชายอัมรินทร์ พัดพาน

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๔๕
เด็กหญิงปณิธาน คำนาค

๒๒/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๔๖
เด็กชายดิสพงษ์ จันทร์งาม

๑๓/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๔๗
เด็กชายสมพงษ์ อัมพฤกษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๔๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จันทร์เสน ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๔๙
เด็กหญิงสุภาวดี กองโคกสูง

๑๙/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๕๐
เด็กหญิงจีรนันท์ โม่งปราณีต

๒๘/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๕๑
เด็กหญิงพรพรรณ พัดพาล

๑๘/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๕๒
เด็กหญิงชลธิชา ศรีขัดเคา

๑๕/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๕๓
เด็กหญิงพรรณพษา ผลดิรก

๑๖/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๕๔
เด็กหญิงกรณษา สอนศรี

๒๒/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๕๕
เด็กหญิงนัทมล เพชรขุนทด

๒๕/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๕๖
เด็กหญิงบุษบา ทองคำ

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๕๗
เด็กหญิงพรมณี สำนันโนน

๒๕/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๕๘
เด็กหญิงเพ็ญมณี สำนันโนน

๒๕/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๕๙
เด็กชายวิษณุษรณ์ บรรจงกุล

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดหนองประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๒ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๐๖๐
เด็กชายชัยทิพย์ มะเริงสิทธิ

์

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๖๑
เด็กหญิงแพรว ฟาคุ้ม

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๖๒
เด็กหญิงกุลปรียา เดิมจิงหรีด

้

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๖๓
เด็กหญิงอรพรรณ เฝาหนองดู่ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๖๔
เด็กหญิงศิริวรรณ เฝาหนองดู่ ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๖๕
เด็กหญิงวรรณิศา หนูวิชัย

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๖๖
เด็กชายจีรนัย ใสประเสริฐ

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๖๗
เด็กชายจีระศักดิ

์

เหล็กดี
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๖๘
เด็กชายจีรวัฒน์ ศรีสังข์ ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๖๙
เด็กชายอัศววงษ์ โชคไพบูลย์

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๗๐
เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิชัย

์

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๗๑
เด็กหญิงนัฐนันท์ โชติญาณทัศน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดหนองประดู่  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๗๒
เด็กชายพีรพงษ์ คิดเห็น

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เหงขุนทด

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๗๔
เด็กชายพลพล พบขุนทด ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๗๕
เด็กชายภูริ ดีเกตุ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๗๖
เด็กชายคิมหันต์ เถินมงคล

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๗๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

บัวกระโทก
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๗๘
เด็กหญิงณัฐชิตา อินพล

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๗๙
เด็กหญิงฟาใหม่ ยอดขุนทด

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๘๐
เด็กหญิงเกศสรา ทวดสุวรรณ์

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๘๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ อาบสุวรรณ์

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๘๒
เด็กชายภควัต บัวหอม

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๘๓
เด็กชายจักรพงษ์ คิดเห็น

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๘๔
เด็กชายกิตินันท์ เหงขุนทด

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๘๕
เด็กชายพีรภัตร นิมขุนทด

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๘๖
เด็กชายเกศา แม่สันเทียะ

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๘๗
เด็กชายธนภัทร ศุภวัชรโรบล

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๘๘
เด็กชายพงษ์พยัคฆ์ แข็งแรง

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๘๙
เด็กชายอิทธิพล มะขุนทด

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๙๐
เด็กหญิงสุพรรษา สุดชัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๙๑
เด็กหญิงเกศนี แม่สันเทียะ

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๙๒
เด็กหญิงญาณิศา ทังพรม

่

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๙๓
เด็กหญิงธนัญชิตา อุเทนสุต

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น  

ชย ๔๔๕๙/๗๐๙๔
นางสาวเกตุสุดา แพ่งฉิมพลี ๒/๓/๒๕๒๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๐๙๕
ส.ต.ต. เกียรติพงษ์ นำเจริญ ๗/๗/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๐๙๖
นายณรงค์ พรหมรัศมี

๑๔/๗/๒๕๑๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๐๙๗
นายนิรุช จันทร์สว่าง

๒๑/๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๐๙๘
นายพรชัย เตชะ

๑๐/๖/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๐๙๙
นายพีระศักดิ

์

ศรีมงคล ๔/๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๐๐
ด.ต. มังกร สุระเสียง

๑๘/๑๐/๒๕๑๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๐๑
นายโยธิน สง่างาม

๒๙/๔/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๐๒
นายศุภฤกษ์ โพธิศรี

์

๑๔/๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๐๓
นางสาวศุภานันท์ นวมโคกสูง

๑๗/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๐๔
นางสาวอรอนงค์ จำปาทอง

๒๔/๑/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๐๕
นายสิทธิพล ทุมกลาง

๑๗/๓/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๐๖
นางสาวจันจิรา สัจจาสิทธิ

์

๑๑/๙/๒๕๑๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๐๗
นายฉลวย ยุพาจะโปะ ๔/๓/๒๕๐๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๐๘
นายเฉลิมพงษ์ พันธุ์โสภณ

๓/๑๐/๒๕๑๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๐๙
นางติม

้

สงนอก
๓๑/๑๐/๒๕๐๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๑๐
นายปราโมทย์ ทอนสำโรง ๑/๗/๒๕๑๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๑๑

นางสาวปรียานุช สามา
๑๘/๕/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๑๒

นางสาวปวรนันท์ บุญภูมิ ๒/๖/๒๕๑๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๑๓

นางสาวปวีณา ทุมลี

๑๗/๑๒/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๑๔

นายผดุงศักดิ

์

วรรณชัย
๑๒/๘/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๑๕

นางสาวพัชรินทร์ พูนผล
๑/๑๑/๒๕๑๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๑๖

นายไพจิตร โหราจันทร์
๑๒/๗/๒๔๙๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๑๗

นางสาวยุพิน บุญพันธุ์
๑๐/๒/๒๕๑๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๑๘

นายรณชิต จอมกิง

่

๒๓/๕/๒๕๒๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๑๙

นางสาวเรณุกา อชิรญาวชิรกุล
๙/๑๒/๒๕๐๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๒๐
นายวิชาญ ชัยจะโปะ

๒๗/๑๒/๒๕๑๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๒๑

นายสาคร วงษ์ชาลี ๕/๘/๒๕๐๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๒๒

นายอากรินทร์ รัตนมงคล
๒๘/๗/๒๕๑๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๒๓

นายอุทัย ยาตรี

๒๖/๑๒/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๒๔

นางสาวแอนนา แรมเชย์ ๔/๕/๒๕๐๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๒๕

นายสุทธิพงษ์ สามหมอ
๐๑/๐๘/๒๔๙๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๒๖

นางปยนุช ต่อสกุล
๐๑/๐๓/๒๕๐๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๒๗

นายสกูล ปานคำ
๒๔/๐๔/๒๕๑๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๒๘

นายยงยศ รักษ์มณี
๒๑/๐๗/๒๕๑๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๒๙

นางสาวธนพร ลองจำนงค์
๓๐/๑๐/๒๕๒๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๔ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๑๓๐
นายณัฐฐิติกาญจน์ ยศรุ่งเรือง

๐๔/๐๕/๒๕๒๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๓๑

นางสงกรานต์ รักษ์มณี
๑๒/๐๔/๒๕๒๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๓๒

นางสาวนวยนาจ ฝาชัยภูมิ
๖/๑๐/๒๕๑๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๓๓

นางพิชญ์ชฎพัฒน์ ฝาชัยภูมิ ๖/๗/๒๕๑๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๓๔

นางสะอาด ฝาชัยภูมิ ๐/๑/๒๔๙๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๓๕

นายสงัด หินประกอบ
๙/๑๒/๒๕๒๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๓๖

นางอัญญาณี ชัยช้าง
๕/๑๐/๒๔๙๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๓๗

นายณรงค์ ชัยช้าง ๒๐/๖/๒๕๐๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๓๘

นายสมุทร สงวนสิน
๑๐/๓/๒๔๙๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๓๙

นางสาวปรธภร ปุระกัน
๑๘/๑/๒๕๑๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๔๐
พ.ต.ท. ชุมพล เพ็งศิริ ๙/๕/๒๔๙๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๔๑

พล.ต.ดร. ณรัฐ สวาสดิรัตน์

์

๕/๑/๒๔๙๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๔๒

นายสุรชา ทองมณี ๑๓/๖/๒๕๐๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๔๓

ศ.ดร. อนันต์ รัศมี
๙/๑๐/๒๔๘๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๔๕๙/๗๑๔๔

เด็กชายจักรพล ฟุงสวรรค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๔๕

เด็กชายชินวัฒน์ คงนอก
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๔๖

เด็กชายไดมอน เพชรชนะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๔๗

เด็กชายเทพรัตน์ วงษ์มา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๔๘

เด็กชายพีรวิชญ์ มีทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๔๙

เด็กชายภาณุวิชญ์ ต้านทาน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๕๐
เด็กชายภูริภัทร วงเวียน

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๕๑

เด็กชายภูริภาคย์ สุขแสนสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๕๒

เด็กชายภูวนารถ บุญศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๕๓

เด็กชายรัชชานนท์ บุญเลียง

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๕๔

เด็กชายวิสุทัศน์ พาระแพน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๕๕

เด็กชายอศิศร ศรีสม
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๕๖

เด็กชายอัครเดช สีลาดเลา
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๕๗

เด็กชายอานนท์ ยอดขุนทด

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๕๘

เด็กหญิงกรลีนา เรืองศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๕๙

เด็กหญิงกุลธิดา เกษร
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๖๐
เด็กหญิงชนาภา ชัยนิคม

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๖๑

เด็กหญิงชลนิชา อยู่เกิด
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๖๒

เด็กหญิงซารีน่า พันธ์สาลี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๖๓

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ วิชัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๖๔

เด็กหญิงดวงเนตร โพยนอก
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๕ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๑๖๕

เด็กหญิงดารภา สีดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๖๖
เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์ หาดขุนทด

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๖๗

เด็กหญิงทิพย์วารี โฉมสันเทียะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๖๘

เด็กหญิงธนาภา ปนปน
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๖๙

เด็กหญิงนำฟา ศรีพุฒ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๗๐ เด็กหญิงปญจมาภรณ์
ศรีวิเศษ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๗๑

เด็กหญิงปนฟา ทองปลาด
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๗๒

เด็กหญิงปใหม่ เรืองศรีใส
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๗๓

เด็กหญิงพรนภา สีนำเงิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๗๔

เด็กหญิงพรรณวษา ชืนจะบก

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๗๕

เด็กหญิงพัณณิตา แจ่มกระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๗๖

เด็กหญิงฤทัยภัทร จำรูญจิตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๗๗

เด็กหญิงวรกานต์ กิจสะกะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๗๘

เด็กหญิงศิรดา เทียบกลึง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๗๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทอสาย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๘๐
เด็กหญิงแสงนภา ปุราคร

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๘๑

เด็กชายกิตติพงศ์ อ่อนสม
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๘๒

เด็กชายชวัลวัฒน์ พรรณ์ธรรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๘๓

เด็กชายณฐพงษ์ พงษ์พัฒนะธานี
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วรภักดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ตามสันเทียะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๘๖

เด็กชายธนภัทร์ บุตรโรบล
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๘๗

เด็กชายธนภัทร สุทธิวัฒน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๘๘

เด็กชายธีรภัทร์ พิมพ์รัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๘๙

เด็กชายบุญภูมิ พิผ่วนนอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๙๐
เด็กชายพัชรพล ปาเวียง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๙๑

เด็กชายภาคภูมิ ประภาษา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๙๒

เด็กชายภูตะวัน อิมศิล

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๙๓

เด็กชายรัตน จิรังดา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๙๔

เด็กชายรุจิกร ภูธรเลิศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๙๕

เด็กชายวีระพงศ์ ประมายะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๙๖

เด็กชายสถิตพล พูนทาทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๙๗

เด็กชายสุวรรณ์ อินทองหลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๙๘

เด็กหญิงขวัญข้าว ไทยน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๑๙๙

เด็กหญิงฉนิดา เวียงชนก
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๖ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๒๐๐
เด็กหญิงฐิติยา กำลา

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๐๑
เด็กหญิงปนัดดา นาน้อย

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๐๒
เด็กหญิงปณณพร ปณณพร

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๐๓
เด็กหญิงพชรพร ช่องจอหอ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๐๔
เด็กหญิงพรรณพษา แหล่แก่น

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๐๕
เด็กหญิงไพลิน มีเพชร

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๐๖
เด็กหญิงมุฑิตา มูลสันเทียะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๐๗
เด็กหญิงวาสนา ศาสตร์กลาง

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๐๘
เด็กหญิงวาสิฏฐี ประบุญเรือ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๐๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ ประมายะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๑๐
เด็กหญิงสาวิตรี ศรีสังข์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๑๑

เด็กหญิงสุตาภัทร วารีศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๑๒

เด็กหญิงอริชา ทับหมืนไวย

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๑๓

เด็กหญิงอริษา ไพรวัลย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๑๔

เด็กชายศพัณน์ เขียวคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๑๕

เด็กชายชาคริต ยอดขุนทด
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๑๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เย็นชัยภูมิ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๑๗

เด็กชายณัฐพร พรมมี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๑๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

พึมขุนทด
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๑๙

เด็กชายนนทกานต์ รัตนเจริญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๒๐
เด็กชายนวพล หาญสงคราม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๒๑

เด็กชายปรีชา มูลอาษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๒๒

เด็กชายพงศ์ธร ขวานา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๒๓

เด็กชายพชร ทวงจันทึก
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๒๔
เด็กชายพรหมพิทักษ์ ปนนาค

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๒๕

เด็กชายพิพัฒน์ อิติป
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๒๖

เด็กชายพีรพัฒน์ มนฑา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๒๗

เด็กชายภานุศักดิ

์

แจ่มใส
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๒๘

เด็กชายภูริภัทร แสนสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๒๙

เด็กชายวรรณพล ศรีพัว

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๓๐
เด็กชายวุฒินันท์ แสนแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๓๑

เด็กชายศุภชัย ม้ายพิมาย
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๓๒

เด็กชายสิทธิพล ปดภัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๓๓

เด็กชายสุชิน ปรีดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๓๔

เด็กชายหัสดิน ปองคำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๗ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๒๓๕

เด็กหญิงชลธิชา คงศิริ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๓๖

เด็กหญิงดาราพร เผ่าสอน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๓๗

เด็กหญิงนภัสสร จันทร์พิมพ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๓๘

เด็กหญิงบัวบาล ชินขุนทด
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๓๙

เด็กหญิงปรวีย์ ปานนอก
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๔๐
เด็กหญิงมุนิลตา ปจัตุรัส

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๔๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ผลชิงชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๔๒

เด็กหญิงลาภิณ หล่วงทองหลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๔๓

เด็กหญิงวิชญาพร ช่องจอหอ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๔๔

เด็กหญิงศิรินญา เสนผาบ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๔๕

เด็กหญิงศิริประภา พิมล
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๔๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ เกิดบ้านกอก
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ นารถเหนือ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๔๘

เด็กหญิงสุภาวดี เปาสร้อย
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๔๙

เด็กหญิงโสรญา โชติฤทธิรงค์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๕๐
เด็กหญิงสุมิตา ธรรมวิเศษ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๕๑

เด็กชายกรุณาภูมิ ทรงชุ่ม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๕๒

เด็กชายขันติ แขขุนทด
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๕๓

เด็กชายจักรภพ พันธุ์โยสี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๕๔

เด็กชายจีรพล พลขุนทด
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แย้มศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๕๖

เด็กชายทัศน์ไท สุระภี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๕๗

เด็กชายทิวา เพียบขุนทด
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๕๘

เด็กชายเทิดภูมิ บัวทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๕๙

เด็กชายธวัช โหวดตะขบ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๖๐
เด็กชายธัชนนท์ วงศ์ษา

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๖๑

เด็กชายธีรพงศ์ ทุตะกิจ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๖๒

เด็กชายธีระเวท คำติรัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๖๓

เด็กชายนิวัตต์ ใจรักษา
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๖๔

เด็กชายภานุวัฒน์ วัดเทพ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๖๕

เด็กชายมงคล สุขพรม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๖๖

เด็กชายศุภวัฒน์ แสนแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๖๗

เด็กชายสุรวิทย์ หม่องคำมี
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๖๘

เด็กชายอาฑิวัฒน์ พิมพ์รัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๖๙

เด็กชายอาทิตย์ ทวีสุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๘ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๒๗๐
เด็กหญิงจารุวรรณ วาระศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๗๑

เด็กหญิงจิราพร ใจกล้า
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๗๒

เด็กหญิงประภัสสร น้อยวัตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๗๓

เด็กหญิงปราณี กาชัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๗๔

เด็กหญิงปนอนงค์ แยกจัตุรัส
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๗๕

เด็กหญิงพรนภา แถวเพชร
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๗๖

เด็กหญิงพรนิภา จูหมืนไวย์

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๗๗

เด็กหญิงพลอยชมพู โพธินอก

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๗๘

เด็กหญิงพัชรี ผาทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๗๙

เด็กหญิงพิยดา ถุงนำคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๘๐
เด็กหญิงรินลดา ภูหัวตลาด

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๘๑

เด็กหญิงศรสวรรค์ ชัยเวียง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๘๒

เด็กหญิงศศิวิมล พรมดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๘๓

เด็กหญิงสุกัญญา กุมภา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๘๔

เด็กหญิงอภัสรา เขือนจะนะ

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๘๕

เด็กหญิงอารียา เมฆอากาศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๘๖

เด็กหญิงอุสิชา จันทร์ทาน
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๘๗

นายวรปรัชญ์ ยินดี
๑๙/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๘๘

นายภาฆินต์ เพียบขุนทด
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๘๙

เด็กชายกฤษฎา มารศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๙๐
เด็กชายชัยวิทย์ สุขสำราญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๙๑

เด็กชายสาธิต อยู่เกิด
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๙๒

เด็กชายพรเทพ โชติฤทธิรงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๙๓

เด็กชายวรพล พันธนาม
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๙๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ผากุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๙๕

เด็กชายนวพัฒน์ แสนผาบ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๙๖

เด็กชายนพศักดิ

์

ประชุม
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๙๗

เด็กชายภาคภูมิ ผ่อนกลาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๙๘

เด็กชายภูริช ปานหอม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๒๙๙

เด็กชายวรวิชญ์ มนต์ทินอาสน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๐๐
เด็กชายสิทธิพร รัดทิจันทา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๐๑
เด็กชายสุรชัย ไทยสมัคร

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๐๒
เด็กชายนนทกร บุญทัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๐๓
เด็กชายมารุตน์ กาจกระโทก

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ แตรพรมราช

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๙ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๓๐๕
เด็กชายธนาวุธ โภคผล

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๐๖
เด็กชายอนุวัฒน์ สุขประเสริฐ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๐๗
เด็กชายภูเบศร์ บุญทัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๐๘
เด็กชายสมพงษ์ บอบสันเทียะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๐๙
เด็กชายศิวกร เพชรปา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๑๐
เด็กชายประวัติสูตร จันทรางศุ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๑๑

เด็กชายอนันต์ เจริญรัตน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๑๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จังหวัดกลาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๑๓

เด็กชายวีรวัฒน์ พลฤทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๑๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สุริเยศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๑๕

เด็กชายจักรี แหล่แก่น
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๑๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีขุน
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๑๗

เด็กชายอภิเชษฐ ยอดขุนทด
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๑๘

เด็กชายยอดขวัญ ยอดขุนทด
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๑๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ อสุรินทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๒๐
เด็กชายชินวัตร แก้วพรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๒๑

เด็กชายอภินันท์ บรรดาศักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๒๒

เด็กชายวรพล กองเงินนอก
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๒๓

เด็กชายสบัดชัย บัวไข
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๒๔

เด็กชายณรงฤทธิ

์

แสงจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๒๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

กรทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๒๖

เด็กชายศุภชัย เชียงจันทร์ดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๒๗

เด็กชายสุพิชฌาย์ ถาวรกาย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๒๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันนอ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๒๙

เด็กชายยุทธศาสตร์ ปญญา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๓๐
เด็กหญิงอริสราภรณ์ มหาโภช

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๓๑

เด็กหญิงกมลภู สีดา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๓๒

เด็กหญิงนันท์ธิชา บุญมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๓๓

เด็กหญิงสิริภานา สอนสันติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๓๔

เด็กหญิงอัมพร เพ็งพงศา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๓๕

เด็กหญิงพรพรรณ ผลช่วย
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๓๖

เด็กหญิงนิภาพร สุขสำราญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๓๗

เด็กหญิงปวีณา จันทร์อ่อน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๓๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ จันทร์ศาลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๓๙

เด็กหญิงรัตนา แสนแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๐ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๓๔๐
เด็กหญิงสาธนี จันทร์ทาน

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๔๑

เด็กหญิงสุนีย์ ยกจัตุรัส
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๔๒

เด็กหญิงโยธิกา อยู่เกิด
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๔๓

เด็กหญิงโสภิตนภา พรหมมา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๔๔

เด็กหญิงธาราวดี มีชำนาญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๔๕
เด็กหญิงภัทรณินทร์ เถินมงคล

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๔๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เถินมงคล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๔๗

เด็กหญิงหรรษา เผือกนิสัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๔๘

เด็กหญิงกัณธิมา ต้อยจัตุรัส
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๔๙

เด็กหญิงนัทชา กองเงินนอก
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๕๐
เด็กหญิงพรประภา ผลช่วย

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๕๑

เด็กหญิงทาริกา เตยพุฒซา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๕๒

เด็กหญิงญาดา นามไธสงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๕๓

เด็กหญิงอาทิตยา เทศสกล
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๕๔

เด็กชายนพพล ยินดีรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๕๕

เด็กหญิงพรทิพย์ อินทรจร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๕๖

เด็กหญิงอนุชริดา ประเสริฐ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๕๗

เด็กชาย ด.ช.ภูชิต ชอนขุนทด
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๕๘

เด็กหญิงสุวัจรี ชัยทิพย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๕๙

เด็กชายทัตพงศ์ ขาวดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๖๐
เด็กชายตนุภัทร แสงประทุม

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๖๑

เด็กชายฐิติวัฒน์ เขียววัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๖๒

เด็กชายเดชาธร หมวดคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยมีแรง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๖๔

เด็กชายธนยศ สว่างวงศ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๖๕

เด็กชายสุริยา โพธิแก้ว

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๖๖

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ศรีวันทา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ พงษ์สีกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๖๘

เด็กหญิงปวิณี จันทร์สิงห์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๖๙

เด็กหญิงวิลาวรรณ โสมขุนทด
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๗๐
เด็กหญิงอรอนงค์ หมู่สะแก

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๗๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชำนาญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๗๒

เด็กชายไม ดอนปามี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๗๓

เด็กชายวัชระ ชนะสงคราม
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๗๔

เด็กชายณัฐพล เฉียงจะโปะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๑ / ๒๓๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๓๗๕

เด็กหญิงธนิตชา เทียนไทย
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๗๖

เด็กหญิงวิภา ยินดีรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๗๗

เด็กชายชินวัตร อินดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๗๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิชัยรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๗๙

เด็กหญิงมุขสุดา โกฏพระแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๘๐
เด็กหญิงสุจิตรา อยู่ยง

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๘๑

เด็กชายสุรพัศ เหล็กมา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๘๒

เด็กหญิงศิริวรรณ นาสิงห์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๘๓

เด็กหญิงนันทศรี โพธิแก้ว

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๘๔

เด็กหญิงนันทศร โพธิแก้ว

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๘๕

เด็กชายอดิเทพ ปญญาแจ้ง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๘๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บำรุงราษฎร
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๘๗

เด็กหญิงนำผึง

้

สวัสดิรักษา

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๘๘

เด็กหญิงพรไพลิน บุญช่วย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๘๙

เด็กชายสหรัถ ทุมสะท้าน
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๙๐
เด็กหญิงปริศนา รุ่งเรือง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๙๑

เด็กหญิงจารุณี ประสพเงิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๙๒

เด็กหญิงนำทรัพย์ สาระคาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๙๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ รักษาทรัพย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๙๔

เด็กหญิงนงนภัส กันหาทิพย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๙๕

เด็กหญิงสุภารัตน์ ชาติปรีดา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๙๖

เด็กชายสุรพงษ์ และกสิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๙๗

เด็กชายอเนก แสงประทุม

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๙๘

เด็กชายธีรพงษ์ จันทร์สิงห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๓๙๙

เด็กชายศิรศักดิ

์

สารคาม
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๐๐
นางสาวไพลิน และกสิน

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๐๑
นายปรีชา จันทะนาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๐๒
เด็กหญิงวราพร ทาเทพ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๐๓
เด็กหญิงปลายฟา ชำนาญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๐๔
เด็กชายขจรศักดิ

์

คณะยอด
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ พันธ์ภูมิ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๐๖
เด็กชายเจตนิพิฐ พุ่มพฤกษ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๐๗
เด็กหญิงตะวันฉาย ใจสว่าง

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๐๘
เด็กชายวรากร เขียวปาน

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๐๙
เด็กชายแดนชัย รุ่งเรือง

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๒ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๔๑๐
เด็กหญิงชัชชญา จิตรกลาง

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๑๑

เด็กชายเจษฎาพร สิทธิชัย
๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๑๒

เด็กชายเจษฎาพร เชือโพนทอง

้

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๑๓

เด็กชายปญจพล เขียนค้างพลู ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๑๔

เด็กชายเมษา คงโคกแฝก
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๑๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ชำนาญศึก
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๑๖

เด็กชายสมเกียรติ อมาตยกุล
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๑๗

เด็กชายอภิรักษ์ โพธิพะเนา

์

๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๑๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คงโคกแฝก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๑๙

เด็กชายปกรณ์ เกษแก้ว
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๒๐
เด็กชายณัชนันท์ จิตนอก

๒๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๒๑

เด็กชายสุวรรณภูมิ สนิทพะเนา ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๒๒

เด็กหญิงชลธิชา จิตนอก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๒๓

เด็กหญิงลภณรัศมิ

์

โตนสันเทียะ ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๒๔

เด็กหญิงณิชานันท์ เทียงสันเทียะ

่

๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๒๕

เด็กหญิงพรธิวา เรียงสันเทียะ ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๒๖

เด็กหญิงแพรว สนิทพะเนา
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๒๗

เด็กหญิงมณฑกาล หมอกโคกสูง
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๒๘

เด็กหญิงศิริประภา ปอสูงเนิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๒๙

เด็กหญิงพรเพชร ทองสม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๓๐
เด็กหญิงกนกกร ทองกระทุ่ม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๓๑

เด็กหญิงพรยุพา หงษาพัง
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังคมคาย วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๓๒

เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วอยู่ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๓๓

เด็กชายชนม์กมล เขียนนอก
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๓๔

เด็กชายณภัทร ทองรักษ์ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๓๕

เด็กชายปฏิหารย์ เตยกุลชร
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๓๖

เด็กชายพลกฤต ไกลแสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๓๗

เด็กชายพงศธร ผองสูงเนิน
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๓๘

เด็กชายพลพล ไมตรีจิต
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๓๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ปอมจัตุรัส
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๔๐
เด็กชายวชิรวิทย์ สอนกลาง

๑๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๔๑

เด็กชายศักดิชัย

์

ศิริรวง
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๔๒

เด็กชายสุทิน มีชาลี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๔๓

เด็กชายเสน่ห์ เตยกุลชร
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๔๔

เด็กชายหิรัญ วงศ์สูนย์
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๔๔๕

เด็กชายณัฐกร ทองเต็ม ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๔๖

เด็กชายอภิชาต เพ็ญวิจิตร ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๔๗

เด็กชายณัฐพงศ์ รัศมี ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๔๘

เด็กชายรพีภัทร ยงกุล
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๔๙

เด็กชายมานะชัย ฉิมพาลี
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๕๐
เด็กชายรพีภัทร สมบูรณ์ศาสตร์

๒๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๕๑

เด็กหญิงขนิษฐา โยทาจันทร์
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๕๒

เด็กหญิงจิรัฐพร ปอมจัตุรัส
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๕๓

เด็กหญิงตติยา กลินศรีสุข

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๕๔

เด็กหญิงปวีณา ทวีจิตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๕๕

เด็กหญิงพาวินี บุญชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๕๖

เด็กหญิงพิชชาภา แพบขุนทด
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๕๗

เด็กหญิงศศิกานต์ สาฆ้อง ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๕๘

เด็กหญิงสุพัตรา ทองอินแก้ว ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๕๙

เด็กหญิงแอนนา ศรีสุมา
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๖๐
เด็กหญิงปภาวี บุปะเท ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๖๑

เด็กหญิงสวรรยา วงษา ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๖๒

เด็กหญิงดาวเรือง ชัดขุนทด
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๖๓

เด็กหญิงเปรมจิตร อินทร์สูงเนิน ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๖๔

เด็กชายธนศักดิ

์

มาตรสวิง
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วัดวังคมคาย  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๖๕

เด็กหญิงสุวิมล บ่อแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๖๖

เด็กชายเวชกร ทะหนองเปด
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๖๗

เด็กชายกิตติชัย ทองมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๖๘

เด็กชายจตุรภัทร ทีดินดำ

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๖๙

เด็กชายชัยพร มิดชิด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๗๐
เด็กชายพงศกร จบปาน

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๗๑

เด็กชายวรวุฒิ วงศ์ชาลี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๗๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดีหนองเปด
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๗๓

เด็กหญิงกรรภิรมย์ ชมภูพาน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๗๔

เด็กหญิงกาญจนา โสภาพ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๗๕

เด็กหญิงเกวลิน เขตจัตุรัส
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๗๖

เด็กหญิงชมภู่นุช เฉลิมญาติวงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๗๗

เด็กหญิงชุดาพร แก้วเมืองกลาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๗๘

เด็กหญิงณัฐติญา บุญเสนา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๗๙

เด็กหญิงตะวัน จีนมาก
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๔ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๔๘๐
เด็กหญิงธาวินี ศรีบุรินทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๘๑

เด็กหญิงนิตยา นาชัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๘๒

เด็กหญิงปนัดดา บุราณรมณ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๘๓

เด็กหญิงปาณิตา ภูผิวฟา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๘๔

เด็กหญิงพัชราภา วัยสุวรรณ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๘๕

เด็กหญิงเมติกา พลชำนิ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๘๖

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ยศรุ่งเรือง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๘๗

เด็กหญิงศศิธร โรงไธสงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๘๘

เด็กหญิงสุจิตรา ม่วงเพชร
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๘๙

เด็กหญิงสุนิสา ตรงดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๙๐
เด็กหญิงสุวนันท์ โคตรภูเขียว

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๙๑

เด็กหญิงอุษณา ฤาชา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ใสหนองเปด
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๙๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

โภคา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๙๔

เด็กชายทวีชัย บุญประคม
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๙๕

เด็กชายธนพงษ์ แดนวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๙๖

เด็กชายธนา พรประภา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๙๗

เด็กชายนครินทร์ ชำนาญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๙๘

เด็กชายวายุ บุตรศรีภูมิ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๔๙๙

เด็กหญิงกาญจนา มุ่งแสงกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๐๐
เด็กหญิงกาญจนา โอบชัยภูมิ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๐๑
เด็กหญิงกุลสินี ฤาชา

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๐๒
เด็กหญิงจิตรวรรณ บุญหาร

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๐๓
เด็กหญิงจีรนันท์ สลักกาย

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๐๔
เด็กหญิงชลลดา แซ่ฝู

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๐๕
เด็กหญิงทิพย์วรรณ์ จันภิรมย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๐๖
เด็กหญิงทิพานันท์ จุลอักษร

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๐๗
เด็กหญิงธัญพิชชา มหามาตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๐๘
เด็กหญิงนริศรา กล้าเมืองกลาง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๐๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ พลรมย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๑๐
เด็กหญิงสุกัญญา กอยชัยภูมิ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๑๑

เด็กหญิงอัญชลี บุญล้อม
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จันเขียด
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๑๓

เด็กชายพรสวรรค์ อิมทรัพย์

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๑๔

เด็กชายภาราดร พันธ์ยาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๕ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๕๑๕

เด็กชายภาราดร หาญวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๑๖

เด็กชายศรพิทักษ์ มาสูงเนิน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๑๗

เด็กชายศรศักดิ

์

ฦาชา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๑๘
เด็กหญิงกัญญารักษ์ แหลมจันทึก

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๑๙

เด็กหญิงกันยารัตน์ ศรีนวล
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดาวเรือง

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๒๑

เด็กหญิงธิดาวรรณ บุตรศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๒๒

เด็กหญิงพนารัตน์ ฤาชา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๒๓

เด็กหญิงวรนุช ปสติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๒๔

เด็กหญิงวราภรณ์ เลขนอก
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีชาลี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๒๖

เด็กหญิงสุภาพร ฐานเจริญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๒๗

เด็กหญิงสุภาพร คำมา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๒๘

เด็กชายศักดินา จันทะโสม
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๒๙

เด็กหญิงกมลวรรณ บุญเกิด
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๓๐
เด็กหญิงนริสรา กำลังเหลือ

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๓๑

เด็กหญิงวนิดา ศรีปญญา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๓๒

เด็กหญิงวิจิตรา มะโนชัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๓๓

เด็กหญิงโศรดา เนืองแก้ว

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๓๔

เด็กหญิงสุจิตรา พิมายนอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๓๕

เด็กหญิงสุภาพร บ้งจ่า
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๓๖

เด็กหญิงไอลดา อุดมโภชน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๓๗

เด็กชายชินกร เครือพิมาย
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ แพงแซง

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เพียวงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๔๐
เด็กชายธนาวัฒน์ แดนวงศ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๔๑

เด็กชายภาณุ หิรัญเขว้า
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๔๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา ภิญโญดม
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๔๓

เด็กหญิงชลธิดา บุนนาค
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๔๔

เด็กหญิงภานุมาศ เลิกนอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๔๕

เด็กหญิงศรีสุดา วรรณวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๔๖

เด็กหญิงสมฤทัย ชำนาญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๔๗

เด็กหญิงสายฝน นพวรรณ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๔๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ใสหนองเปด

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๔๙

เด็กหญิงอณัญญา บุตรศรีภูมิ
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๖ / ๒๓๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๕๕๐
เด็กหญิงพิลัยวรรณ อำนวยพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๕๑

เด็กหญิงลิสา ภูงามดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๕๒

เด็กหญิงอำไพภรณ์ แย้มเมือง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๕๓

เด็กหญิงกฤติกา วงค์เสนาะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๕๔

เด็กหญิงกฤติญาณี วงค์เสนาะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๕๕

นายพิทักษ์ สีหาวัตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๕๖

นายศิวัช โง่นหงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๕๗

เด็กหญิงนาราภัทร จันดายุ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๕๘

เด็กหญิงกชกร แบ่งคอนสาร
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๕๙

เด็กหญิงกมรวรรณ ลาภเงิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๖๐
เด็กชายกฤษฎา เกาวิจิตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๖๑

เด็กชายกฤษดา นุษกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๖๒

เด็กชายกฤษดา อัคฮาด
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดอนไพร

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๖๔

เด็กหญิงกุลภัสสร์ ภู่ธนบดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๖๕

เด็กหญิงขนิษฐา นาลา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๖๖

เด็กชายจักรกฤต บุบชัยยา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๖๗

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ชาอุ่น
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๖๘

เด็กชายจักรพันธ์ พรมเอียม

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๖๙

เด็กชายจิรภัทร ตีกองซอม
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๗๐ เด็กหญิงจุฬามณีเนตร
ตู้บุดดา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๗๑

เด็กหญิงชนินาถ คำชีรอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๗๒

เด็กชายชนุดม บุญบุรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๗๓

เด็กหญิงชมพูนุท งานสูงเนิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๗๔

เด็กหญิงชลิดา ยังเหลือ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๗๕

เด็กหญิงชัญญานุช คำปด
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๗๖

เด็กชายชัยสิทธิ

์

เต็มวงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๗๗

เด็กหญิงชุตินันท์ เกษบึงกาฬ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๗๘

เด็กหญิงช่อผกา จงรัตน์กลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๗๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แดงศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๘๐
เด็กหญิงณัฐชา จิตชืน

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ คงสอน
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ตลับเพชร
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ปนต่า
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๘๔

เด็กชายธนบูลย์ ต่อพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๗ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๕๘๕

เด็กชายธนาธิป ทาจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๘๖

เด็กหญิงธนารีย์ ธาตุบุรมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๘๗

เด็กชายธันวา งามเจริญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๘๘

เด็กหญิงธารารัตน์ ดีทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชาติชำนาญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๙๐
เด็กหญิงธีรดา ทองหมี

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๙๑

เด็กชายธีรวัต อินทร์นาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๙๒

เด็กชายนที ปราบพาล
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๙๓

เด็กหญิงนิศรา สุริยะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๙๔

เด็กชายปฏิภาณ งามชัด
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๙๕

เด็กหญิงปริยาภัทร ปริมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๙๖

เด็กหญิงปวีณา เย็นปญญา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๙๗

เด็กหญิงปยนันท์ คำอยู่
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๙๘

เด็กชายปยะชาติ ก้านจักร
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๕๙๙

เด็กหญิงพรปวีณ์ วันชัย
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๐๐
เด็กหญิงพรพิมล เพ็งโต

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๐๑
เด็กหญิงพัชราพรรณ สายสังข์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๐๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เลิศคอนสาร

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๐๓
เด็กชายพันธวิศ เจริญพงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๐๔
เด็กชายพายุเดช เจิดสูงเนิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๐๕
เด็กหญิงพิญาดา ตู้จำรูญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๐๖
เด็กชายพีรศักดิ

์

ประสงค์สุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๐๗
เด็กหญิงภัทรธิรา บุญชู

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๐๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ พรไธสง

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๐๙
เด็กหญิงภาพิมล งาฉลวย

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๑๐
เด็กชายภูมินทร์ มหาดไทย

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๑๑

เด็กชายภูมินทร์ แสนประสิทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๑๒

เด็กหญิงภูมิรัตน์ อ่องมา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๑๓

เด็กหญิงภูวรินทร์ พลแดง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๑๔

เด็กชายรัฐพงษ์ เรืองเจริญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๑๕

เด็กหญิงรัตนา แก้วเวียง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๑๖

เด็กหญิงวนัสนันท์ จันทร์วิเศษ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๑๗

เด็กหญิงวนิชา ฉัตรสุวรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๑๘

เด็กชายวรรณธัช ลาเสือ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๑๙

เด็กหญิงวรรณพร สุทธิมาลา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๘ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๖๒๐
เด็กหญิงวรรณษา เชือประเสริฐ

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๒๑

เด็กหญิงวรวัน บุญจันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๒๒

เด็กชายวรวิทย์ คลังภูเขียว
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๒๓

เด็กชายวริทธินันท์

์

พรมเอียม

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๒๔

เด็กชายวัศพล เลิศคอนสาร
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๒๕

เด็กชายวานิช ตลับเงิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๒๖

เด็กหญิงวารุณี หวานแหลม
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๒๗

เด็กหญิงวิภาวี แย้มฏีกา
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๒๘

เด็กชายวิภู ลาภขวัญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๒๙

เด็กชายวิโรจน์ ดีน้อย
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๓๐
เด็กชายศรัญฐา ผิวผา

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๓๑

เด็กหญิงศลิษา อาจจงทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๓๒

เด็กหญิงศศิประภา ตู้โภค
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๓๓

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ประคำนอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๓๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วังคีรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๓๕

เด็กหญิงสารภี เปรมใจ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๓๖

เด็กหญิงสาวรินทร์ เรืองเจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๓๗

เด็กหญิงสาวสวรรค์ เพิมพูน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๓๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ใจหาญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๓๙

เด็กหญิงสุจิตรา ขัตติยะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๔๐
เด็กหญิงสุชญาดา ภูมิคอนสาร

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๔๑

เด็กชายสุชน ศรีวิชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๔๒

เด็กหญิงสุชาดา กบขุนทด
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๔๓

เด็กหญิงสุชาดา ปลืมหมู่

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๔๔

เด็กหญิงสุดาภรณ์ ไชยนา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๔๕

เด็กหญิงสุธีมนต์ ลาเสือ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๔๖

เด็กหญิงสุนิสา บุญชิด
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๔๗

เด็กหญิงสุภัสสร บุญชู
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๔๘

เด็กหญิงสุภัสสรา ปลืมจิตร

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๔๙

เด็กหญิงสุภาวดี โปคอนสาร
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๕๐
เด็กหญิงอธินันท์ ชนะหาร

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๕๑

เด็กชายอนิวัตติ

์

บุญหล้า
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๕๒

เด็กชายอนุชา ฤาหาญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๕๓

เด็กชายอภิชัย ปลาหนองแปน
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๕๔

เด็กหญิงอรทัย เปรมประยูร
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๙ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๖๕๕

เด็กหญิงอรพินท์ ปุริสังข์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๕๖

เด็กชายอรรฆพล กระจ่างจิตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๕๗

เด็กหญิงอลิส แสนสาลา
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๕๘

เด็กหญิงอังคณา ปานจำรูญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๕๙

เด็กหญิงอาภัสรา ชัยบุรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๖๐
เด็กหญิงอารยา คงไธสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๖๑

เด็กชายอิทธิพล ดลราษี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๖๒

เด็กหญิงอิสริยา ชัยบุญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๖๓

เด็กหญิงอุลัยพร รักหมืนไวย์

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๖๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ประกอบเก้า
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๖๕

เด็กหญิงเกศลดา นวลนาค
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๖๖

เด็กหญิงเนตรนภา จำนงศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๖๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ พุทธา

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๖๘

เด็กหญิงเบญญาภา จันต๊ะสุรินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๖๙

เด็กหญิงเมยา ขันตี
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๗๐
เด็กชายแจ๊คกี

้

เลิศคอนสาร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๗๑ เด็กหญิงแพรวพรรณาราย

เกตุประทุม
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๗๒

เด็กหญิงแพรวา ปาหนองแปน
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๗๓

เด็กชายไกรสร น้อยคูณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๗๔

เด็กหญิงกัลญานี สมบัติหลาย
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๗๕

เด็กชายจิรเมธ ภูมิคอนสาร
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๗๖

เด็กหญิงชุติมา ชาโสรถ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๗๗

เด็กหญิงณัฏพร มาลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๗๘

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ปลืมกมล

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๗๙

เด็กหญิงธาวินี แสนพูนดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๘๐
เด็กหญิงธิติมา ตราเงิน

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๘๑

เด็กหญิงปาณิดา ชาอุ่น
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๘๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน ปลืมจิตร

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๘๓

นางสาวพิรญาณ์ สวัสดิรักษ์

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๘๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ กัลยาประสิทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๘๕

เด็กชายศิริศักดิ

์

เจริญวงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๘๖

เด็กหญิงสุรัสวดี แก้วเวียง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๘๗

เด็กหญิงอภิญญา ตลับแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๘๘

เด็กหญิงอรทัย เรืองเจริญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๘๙

เด็กชายอัครชัย ทศแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๐ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๖๙๐
เด็กหญิงอาภัสรา เย็นปญญา

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๙๑

เด็กชายอำพูล ดวงอุไร
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๙๒

เด็กหญิงเกษฎาพร อิมจีน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๙๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ เวียงชัยภูมิ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๙๔

เด็กชายกฤษกร ปลืมใจ

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๙๕

เด็กชายกิตตินันท์ สินคุณ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๙๖

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ตู้ภูมิ
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๙๗

เด็กหญิงกุลธิดา ภูมิคอนสาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๙๘

เด็กหญิงจิดาภา แซงวงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๖๙๙

เด็กหญิงชลธิชา อาระสา
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๐๐
เด็กหญิงชลธิชา เติมวุฒิ

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๐๑
เด็กหญิงชุติมา ตู้จำรูญ

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๐๒
เด็กหญิงญาณี เลิศคอนสาร

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๐๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พันธ์เปยม

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๐๔
เด็กหญิงณัฐธิดา อุดรสวาท

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๐๕
เด็กหญิงณิชาภัทร บุญบำรุง

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๐๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญบำรุง
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๐๗
เด็กหญิงนรินธร บุปผาทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๐๘
เด็กชายนัฐพงศ์ จิตรกล้า

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๐๙
เด็กหญิงนันทิพร เกิดมงคล

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๑๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ นพรัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๑๑

เด็กหญิงนิษานาจ ชาติชำนาญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๑๒

เด็กหญิงนุจรินทร์ ทองนนท์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๑๓

เด็กหญิงปลายฟา สอนสะอาด

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๑๔

เด็กหญิงปยฉัตร จันลิม

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๑๕

เด็กหญิงพรธิดา ประยูรชาญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๑๖

เด็กหญิงพรธิตา สีลาบัว
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๑๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๑๘

เด็กชายภูสิทธิ

์

คุณน้อย
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๑๙

เด็กหญิงยุวธิดา ภูมิคอนสาร
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๒๐
เด็กหญิงลัดดา พันธุ์เดช

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๒๑

เด็กหญิงวรพินท์ เปล่งหนองแซง
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๒๒

เด็กหญิงวิยดา พรมเอียม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๒๓

เด็กหญิงศิรินภา บุญบุรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๒๔

เด็กหญิงศิริพร วะหาโร
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๑ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๗๒๕

เด็กหญิงสิริวิมล อุตสุรินทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๒๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปราบพาล
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๒๗

เด็กหญิงสุพรรณษา เพ็งอังคาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๒๘

เด็กหญิงสุภัชชา ชัยโก
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๒๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ เต็มราษี
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๓๐
เด็กหญิงอาภัสรา มาตรา

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๓๑

เด็กหญิงอารียา บุบผามาเต
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๓๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ หนองคำแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๓๓

เด็กหญิงเยาว์รักษ์ ชัยบุญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๓๔

เด็กชายไตรภพ เจริญเกียรติ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๓๕

นางสาวกมลลักษณ์ สิงห์คะบูลย์ ๗/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๓๖

นายกิตติพันธุ์ เชือไพบูลย์

้

๑๔/๘/๒๕๑๐
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๓๗

เด็กหญิงชญานิศ เชือศิริ

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๓๘

นางสาวชนิดาภา บ่อดินดำ
๒๘/๓/๒๕๒๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๓๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร เต็มวงษ์ ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๔๐
เด็กหญิงจารุณิภา เชือจำเริญ

้

๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๔๑

เด็กชายธนโชติ นาควัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๔๒

เด็กชายธนากร จินดาพงษ์
๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๔๓

เด็กชายธีรพัฒน์ วงจอม
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๔๔

เด็กชายนวพล เงินมูล
๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๔๕

เด็กชายนัฏฐดนัย เขียนชานาจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๔๖

เด็กหญิงบุษกร สิทธิวงษ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๔๗

เด็กหญิงพรทิพย์ เพ็ชร์แก้ว
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๔๘

เด็กหญิงมัสยา สร้างเสาร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๔๙

เด็กหญิงวราพร นาคโนนหัน
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๕๐
เด็กหญิงวิภาวี สิงห์ทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๕๑

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีเมือง
๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๕๒

เด็กหญิงสหฤทัย แก้วกัญหา
๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๕๓

เด็กหญิงพรพิมล เดชบำรุง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๕๔

เด็กหญิงวิลาศินี งามลี ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๕๕

เด็กหญิงพิยดา เลิศคอนสาร
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๕๖

นายบุญส่ง อยู่นอก
๑๕/๓/๒๕๑๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๕๗

นายมานะ ชยันตรดิลก
๑๗/๖/๒๕๐๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๕๘

นายมงคล ลีลา ๓/๑๒/๒๕๐๐ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๕๙

นางสาวมัจฉา ภูหัวไร่ ๒/๕/๒๕๓๕ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๒ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๗๖๐
นางสาววิภาวรรณ แบ่งคอนสาร ๒/๔/๒๕๒๗ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๖๑

นางสาวรัตนา ปนปก
๑๐/๓/๒๕๑๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๖๒

นางสาวธิดา ต่ออำนาจ
๑๖/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๖๓

นางสาววิชชุนีย์ ศรีพันธ์
๒๓/๕/๒๕๒๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๖๔

นางประภานิช เดชพินิจ
๑๑/๔/๒๕๑๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๖๕

นายวรรณพงษ์ พาภักดี ๓/๓/๒๕๒๗ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๖๖

นางรัชนก พันธ์งาม
๒๔/๑/๒๕๑๙

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๖๗

นางนันทรัตน์ ฤทธิบำรุง

์

๗/๘/๒๕๒๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๖๘

นางสาวนริศรา เหลาสา
๒๘/๔/๒๕๓๓

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๖๙

นางสาวกัลญา แสนตา
๒๘/๔/๒๕๓๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๗๐
นางสาวอาริยา เจริญบุตร

๑๘/๒/๒๕๓๒
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๗๑

นางสาวภัทรียา ดอนเต่าเหล็ก

๑๓/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๗๒

นางนวลละออง คำทองเขียว ๖/๒/๒๕๒๗ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๗๓

นางอภิญญา จรัสพันธ์
๑/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๗๔

นางสาวสุรีย์มาศ สุระพร
๑๐/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๗๕

นายอภิวัตน์ ชัยเลิศณรงค์กุล
๑๙/๘/๒๕๒๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๗๖

นางรจนา ภาชา
๒๘/๕/๒๕๐๒

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๗๗

นางวณีย์ สุดตะนา ๕/๔/๒๕๐๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๗๘

เด็กชายพิธิตชัย ประสิทธิศร
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๗๙

เด็กหญิงสุกิญญา ลุนกุดเจาะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๘๐
นายกฤษณะ ทะนารี

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๘๑

นายขัวญณรงค์ จันทร์ชืน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๘๒

นายจิรศักดิ

์

ลบหนองบัว
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๘๓

นายจิรศักดิ

์

โพธิสัตว์

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๘๔

นายชญานนท์ สุวรรณคํา
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๘๕

นายชัยสิทธิ

์

คำตัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๘๖

นายธราธิป ขวัญมา
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๘๗

นายธีรภัทร ดีทับไทย
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๘๘

นายธีระยุทธ ชัยบัวแดง
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๘๙

นางสาวนิตยา สารเงิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๙๐
นายบัญชาพล อินทร์ผล

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๙๑

นางสาวพิชาดา งูพิมาย
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๙๒

นายพิทักษ์ หนูสี
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๙๓

นายพิทักษ์พงษ์ ยีนขุนทด
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๙๔

นายพุฒิพงษ์ กุดกรุง
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๓ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๗๙๕

นายมิลธาดา ยุ่นชัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๙๖

นายวันดี อิมนารี

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๙๗

นายวีรพล พาลี
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๙๘

นายวีรพล วระคุณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๗๙๙

นายวีระยุทธ บุญเกือ

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๐๐
นายศรัณย์ หงษ์คำ

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๐๑
นายศักดิชัย

์

นาจะหมืน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๐๒
นายศุภกิจ วิชัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๐๓
นายสรศักดิ

์

กินโนนกอก
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๐๔
นายสิทธิชัย บุญภูมิ

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๐๕
นายสิทธิพงษ์ นามนารี

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๐๖
นายสิทธิศักดิ

์

แดงนาเพียง
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๐๗
นายสุชิน โฆษิตจักรพรรดิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๐๘
นายสุเมธ ไพรพล

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๐๙
นางสาวหงษ์ฟา นามหนองอ้อ

๒๔/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๑๐
นายหัสดิน สุพะกะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๑๑

นายอนุพร ไตรเพชร
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๑๒

นายอภิรักษ์ กินโนนกอก
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๑๓

นายอัตพล เปนสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๑๔

นายอาทิตย์ กำลังมาก
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๑๕

นายอานนท์ สำราญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๑๖

นายเดชบุญ ประจญกล้า
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๑๗

นายเอกภาพ แก้วขุนทด
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๑๘

นายไกรวุฒิ จันทราศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๑๙

นางสาวกาญจนา แก้วเมืองกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๒๐
นางสาวจรรยา ศรีแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๒๑

นางสาวชยุดา หาสัง
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๒๒

นายชัยสิทธิ

์

แสนปาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๒๓

นายชาญณรงค์ สุดทีป
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๒๔

นางสาวณัฏฐณิชา ศิลงาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๒๕

นายณัฐติพงษ์ หงษา
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๒๖

นายณัฐพงศ์ แผนวิชิต
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๒๗

นายณัฐพล การนอก
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๒๘

นางสาวณิชนันทน์ เครือนอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๒๙

นางสาวดวงฤดี ถาวงกลาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๔ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๘๓๐
นางสาวทัดดาว พลหลง

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๓๑

นายธณากร นามกระโทก
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๓๒

นายธนายุทธ ดียางหวาย
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๓๓

นางสาวนงค์ณภา พูลศิลป
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๓๔

นางสาวนภาพร ดีลุน
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๓๕

นางสาวนารีรัตน์ หาญมนต์
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๓๖

นางสาวนำผึง

้

กงแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๓๗

นางสาวบุษบา คนเพียร
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๓๘

นายปริญญา พบลาภ
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๓๙

นางสาวปรียาภรณ์ ชาวสวน

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๔๐
นายพงษ์วิรัตน์ ทับปญญา

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๔๑

นางสาวพรทิพย์ คำทิพย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๔๒

นางสาวพิมระพัฒน์ แดงม่วง
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๔๓

นายพุฒิพงศ์ ผาเพชร
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๔๔

นางสาวภัทราภรณ์ ศรีบุญรอด
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๔๕

นางสาวภัสสร อยู่โยธา

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๔๖

นายมงคลชัย พุทไทยสงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๔๗

นางสาวยุพิน เสนาหมืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๔๘

นางสาวรัตวรรณ ทองแถม
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๔๙

นางสาวรุ่งฤดี ศรีหาหยัก
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๕๐
นางสาววารุณี สะท้านถิน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๕๑

นางสาวศิรินญา โผดนอก
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๕๒

นายสิทธิพงศ์ เสขุนทด
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๕๓

นางสาวสุดารัตน์ รักษาอยู่
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๕๔

นายสุรเชษฐ์ สุริโย
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๕๕

นายสุรเดช หนองม่วง
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๕๖

นายอธิชัย ลาดขามปอม
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๕๗

นายอธิพงษ์ ศรีแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๕๘

นางสาวอมราพร มหาชัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๕๙

นางสาวอรอุมา พรมคง
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๖๐
นายอาคม ศรีด้วง

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๖๑

นายธงชัย นามหนองอ้อ
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๖๒

นายเอกราช สหะจิตโต
๑๗/๐๓/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๖๓

เด็กชายจารุภัทร โพธิศิริ
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๖๔

เด็กชายชาคริตส์ เทืองน้อย
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๕ / ๒๓๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๘๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จิตราช ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๖๖

เด็กชายวายุ ปะสาวะทัง
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๖๗

เด็กชายวิญู บังขุนทด
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๖๘

เด็กหญิงกัลญาณัฐ นุ่มพลกรัง
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๖๙

เด็กหญิงจณิตรา ทีพัก

่

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๗๐
เด็กหญิงชิดชนก อยู่ยืน

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๗๑

เด็กหญิงปราณี อ่อนละมูล
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๗๒

เด็กหญิงปยธิดา แนวโอโล
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๗๓

เด็กหญิงรุ่งธิวา ทึงดา ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๗๔

เด็กหญิงสมิตานัน สารมะโน
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๗๕

เด็กหญิงสุภาวิณี สุทธิยา
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๗๖

เด็กหญิงอริษา จันทร ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๗๗

เด็กชายจีรพัฒน์ สิงห์คา
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๗๘

เด็กชายเจษฎา พิศเจริญ
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๗๙

เด็กชายชนาธิป สารีผล ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ต่อมสูงเนิน ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๘๑

เด็กชายเดชาชัย ทองคลี

่

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๘๒

เด็กชายธรรมปพน ผาดไธสง
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๘๓

เด็กชายนราวิขญ์ นามโคตรศรี
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๘๔

เด็กชายเบนจามิน พีล
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๘๕

เด็กชายพิชยนต์ สกลใต้
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๘๖

เด็กชายสิทธินนท์ ใจอดทน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๘๗ เด็กชายอเล็กซานเดอร์
พีล

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๘๘

เด็กหญิงกัญญาภัค หัสสระน้อย
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๘๙

เด็กหญิงจุฑามาศ งามประโคน ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๙๐
เด็กหญิงปรินฉัตร บดขุนทด

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๙๑

เด็กหญิงพุทธิดา ก้อนเงิน
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๙๒

เด็กหญิงมนัฐณิชา จันทร์ภู่ ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๙๓

เด็กหญิงเวธกา อภิบาลเกียรติ ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๙๔

เด็กหญิงกมลชนก คำก่อ
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๙๕

เด็กชายวายุ ตุติ
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ซับเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๙๖

เด็กชายวรวุฒิ ผลประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ซับเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๙๗

เด็กชายธีรวัฒน์ มงคล
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ซับเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๙๘

เด็กชายพรชัย พลสุวรรณ
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ซับเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๗๘๙๙

เด็กชายสุธินันท์ แนวโนนทัน
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ซับเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๖ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๙๐๐
เด็กชายธนาทร เจนขุนทด ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ซับเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๐๑
เด็กชายนัทพล พิมพร

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ซับเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๐๒
เด็กชายวีรภัทร ไม้สูงเนิน

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ซับเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๐๓
เด็กชายเขมทัต ปอมมี

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ซับเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๐๔
เด็กชายเจษฎาพร ภูมิคอนสาร

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ซับเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๐๕
เด็กชายพัชรพล อริยพฤษ์

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ซับเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๐๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ พลเจริญ

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ซับเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๐๗
เด็กหญิงวรรณภา น้อยปราง

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ซับเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๐๘
เด็กหญิงรุ้งนภา อยู่จันทร์

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ซับเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๐๙
เด็กหญิงชลธิชา ทะชาดา ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ซับเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๑๐
เด็กหญิงรุ่งนภา แพงสุข

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ซับเจริญ  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๑๑

เด็กชายปติวัฒน์ บุตรดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๑๒

เด็กชายกรวิชญ์ ฤทธิชัย ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๑๓

เด็กชายรัฐภูมิ ขันเงิน
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พลมีเดช
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๑๕

เด็กชายอภิลักษณ์ ปะนามะเส
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๑๖

เด็กชายถานุ ทศดร
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๑๗

เด็กชายสำเริง เพ็งสูงเนิน
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ มุคผา ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๑๙

เด็กชายโกเมนท์ ทองเกลียว ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๒๐
เด็กชายปณัฐพงษ์ เหิมขุนทด

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๒๑

เด็กหญิงวนิดา ชัยสีมา
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๒๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองยอด

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๒๓

เด็กหญิงพิชญาดา สงวนสิน
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๒๔

เด็กหญิงสิริญญา งุดสันเทียะ
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๒๕

เด็กหญิงอาภาพร ปาระณิต
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๒๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันตังอัด

้

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๒๗

เด็กหญิงณัฐชนิดา คำมะนิตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๒๘

เด็กหญิงพีรณุช แซ่อึง ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๒๙

เด็กหญิงศกุนตลา บุญมา
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๓๐
เด็กหญิงอนุศรา ทิพจรูญ

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๓๑

เด็กหญิงมัณฑนา ปะตาทะโย ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๓๒

เด็กหญิงบัณฑิตา เพ็งสูงเนิน ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๓๓

เด็กหญิงนิตยา จันทะนา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๓๔
เด็กหญิงบุษบาวรรณ แข็งการ

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๗ / ๒๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๙๓๕

เด็กหญิงอาภัสรา ปลืมตา

้

๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๓๖
เด็กหญิงอาภาวรรณ ประมูลจักโก ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๓๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ สุขสาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๓๘

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ช่วยรักษา ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๓๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ แก้วคำไสย์
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๔๐
เด็กชายวันชัย ไทยแสน

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๔๑

เด็กหญิงมลฤดี ชาติขยัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๔๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ ข้าวบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๔๓

เด็กชายธนานันต์ ทอนมาศ
๒๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๔๔

เด็กชายโชคขัย บุญปก
๑๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๔๕

เด็กชายวันชัย กำลังมาก
๒๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๔๖

เด็กชายอมรเทพ จันตังอัด

้

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๔๗

เด็กชายเกษมสัน ช้างเผือก
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๔๘

เด็กหญิงนุสรา มาระศรี
๓๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๔๙

เด็กชายอรรถพล บัวนาค
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๕๐
เด็กชายศักดิดา

์

แมลงศาลยารา
๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๕๑

เด็กชายอภิชิต ราชวงษ์ ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทองสามัคคีธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๕๒

เด็กชายพี มูลขวัญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทองสามัคคีธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๕๓

เด็กชายชัชวาล จันทร์คำ
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทองสามัคคีธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๕๔

เด็กชายอนาวิน คำด้วง
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทองสามัคคีธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๕๕

เด็กหญิงศยามล ถิรัตถา ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทองสามัคคีธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๕๖

เด็กหญิงสุพัตรา บุตรดี
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทองสามัคคีธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๕๗

เด็กหญิงวิยะดา ชัยหาญ
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทองสามัคคีธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๕๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สุกใส

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทองสามัคคีธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๕๙

เด็กหญิงพึทภา ธิมาทาน
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทองสามัคคีธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๖๐
เด็กหญิงศศิธร นาสุวรรณ

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทองสามัคคีธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๖๑

เด็กหญิงพรพรรณ สัญจรโคกสูง
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทองสามัคคีธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๖๒

เด็กชายธีรวัต ด่านด้าว

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทองสามัคคีธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๖๓

เด็กหญิงเมธาวลัย ทันอ่อน ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทองสามัคคีธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๖๔

เด็กชายปฏิภาณ จักรคำ ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทองสามัคคีธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๖๕

เด็กชายตรีเทพ วงษ์รำมัน

่

๒๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทองสามัคคีธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๖๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ วงศ์มานิตย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทองสามัคคีธรรม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๖๗

เด็กหญิงกานต์สินี เขาวงค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๖๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ อึงวงษ์

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วิจันทอน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๘ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๗๙๗๐
เด็กชายตะวัน หมู่ศิริ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๗๑

เด็กชายธนาวิน อินสา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๗๒

เด็กชายนวภล สมอนา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๗๓

เด็กหญิงพราวรภา ประวันเนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๗๔

เด็กชายพิทักษ์ คืดนอก
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๗๕

เด็กหญิงวริยา เรศละลอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๗๖

เด็กชายสุขสันต์ หันมา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๗๗

เด็กหญิงสุภาพร กำลังมาก
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๗๘

เด็กหญิงอนัญญา สายนุช
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๗๙

เด็กหญิงอภิญญา สาสร้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๘๐
เด็กหญิงอรธิชา ยศรุ่งเรือง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๘๑

เด็กหญิงอรพรรณ ศิริชาติ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๘๒

เด็กชายเกรียงไกร ชาติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๘๓

เด็กชายเอกพล คืดนอก
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๘๔

เด็กชายมนตรี พลโยธา
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สุโครธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๘๕

เด็กชายธันวา บกสูงเนิน
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สุโครธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๘๖

เด็กชายสุนทร นามสา
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สุโครธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๘๗

เด็กชายพิษณุ ภูช่างทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สุโครธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๘๘

เด็กชายพีระภัทร ปูทา
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สุโครธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๘๙

เด็กชายธีรวัฒน์ อุ่นทรพันธ์
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สุโครธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๙๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ ปอสูงเนิน

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สุโครธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๙๑

เด็กชายพัสกร ดอนประดู่ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สุโครธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๙๒

เด็กชายสมัชชา ชูมะณี
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สุโครธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๙๓

เด็กชายวายุ พิมพ์เชือ

้

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สุโครธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๙๔

เด็กหญิงวรลักษณ์ คงเจริญ ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สุโครธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๙๕

เด็กหญิงมะลิวัลย์ นามสา
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สุโครธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๙๖

เด็กหญิงสุภาวดี สวนไธสงค์ ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สุโครธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๙๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เหล่าชัย
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สุโครธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๙๘
เด็กหญิงประกายดาว เพืมขุนทด

่

๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สุโครธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๗๙๙๙

เด็กหญิงอภิสมัย รุ่งไธสง ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สุโครธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๐๐
เด็กหญิงพรวสวรรค์ คำใสสุข ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สุโครธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๐๑
เด็กชายสุรชัย ชัยชุมพร

๑๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สุโครธาราม  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๐๒
เด็กชายนิวัฒน์ ถาโคตรจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง หนองกระทุ่มทอง  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๐๓
เด็กชายพสธร เรืองบุญ

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนม่วง หนองกระทุ่มทอง  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๐๔
เด็กชายภูมินทร์ อินโพธิ

์

๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนม่วง หนองกระทุ่มทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๙ / ๒๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๘๐๐๕
เด็กชายเจณนรงค์ จันทราพร

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนม่วง หนองกระทุ่มทอง  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๐๖
เด็กชายภานุพงศ์ สมดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง หนองกระทุ่มทอง  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๐๗
เด็กชายกิตติภพ บุญสาร

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนม่วง หนองกระทุ่มทอง  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๐๘
เด็กชายธนพล ราชพรมมา

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนม่วง หนองกระทุ่มทอง  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๐๙
เด็กชายทรรศน ทันบาล ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนม่วง หนองกระทุ่มทอง  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๑๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ รักกลาง ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนม่วง หนองกระทุ่มทอง  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๑๑
เด็กหญิงถาริกา โพธิกา ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนม่วง หนองกระทุ่มทอง  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๑๒
เด็กหญิงชลธิชา สุนทรวัฒนื

๒๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนม่วง หนองกระทุ่มทอง  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๑๓
เด็กหญิงจรรยา แจ้งคำ

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนม่วง หนองกระทุ่มทอง  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๑๔
เด็กหญิงปรียานุช โวหารลึก ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนม่วง หนองกระทุ่มทอง  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๑๕
เด็กชายสันทัด เมยมงคูณ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจาเหนือ ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๑๖
เด็กชายทศพล แก้วเมืองกลาง ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจาเหนือ ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๑๗ เด็กชายกิตศรานุวัฒน์
มีเพชร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจาเหนือ ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๑๘
เด็กหญิงอารียา ผายแก้ว

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเจาเหนือ ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๑๙
เด็กชายสุรธัช กำลังหาญ

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเจาเหนือ ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๒๐
เด็กหญิงสายชล วิชัยพรหม

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเจาเหนือ ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๒๑
เด็กหญิงณัฐชา คำนาโฮม ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจาเหนือ ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๒๒
เด็กหญิงพัชรี หินสูงเนิน

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเจาเหนือ ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๒๓
เด็กชายกรวิชญ์ หาวิชา

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเจาเหนือ ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๒๔
เด็กหญิงกาญจนา ใจเอม ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจาเหนือ ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๒๕
เด็กหญิงอาทิตยา อินโคกสูง

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเจาเหนือ ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๒๖
เด็กชายเจษฏาภรณ์ ฟมชัยภูมิ ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านซับชมภู ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๒๗
เด็กหญิงอภิวรรณ ผจญหาญ

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านซับชมภู ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๒๘
เด็กหญิงไอลาดา คุ้มสุวรรณ

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านซับชมภู ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๒๙
เด็กชายธรรมรัตน์ มาเกิด

๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านซับชมภู ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๓๐
เด็กหญิงมิลตา ศิลปกิจ

๒๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านซับชมภู ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๓๑
เด็กหญิงชลธิชา เพชรทอง

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านซับชมภู ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๓๒
เด็กหญิงณิฬาลักษณ์ อุนศิริกุล

๒๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซับชมภู ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๓๓
เด็กชายรพีภัทร มอญสันเทียะ

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านซับชมภู ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๓๔
เด็กชายวีรภาพ บุญมาก

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านซับชมภู ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๓๕
เด็กชายณัฐพงศ์ คำเทียง

่

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านซับชมภู ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๓๖
เด็กหญิงณัชชา ดินขุนทด

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซับชมภู ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๓๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ย่องดำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับชมภู ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๓๘
เด็กชายธีรภัทร เมืองวงศ์ ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอุดม ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๓๙
เด็กชายณัฐพงศ์ สิงห์สถิตย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม ห้วยหินฝน  
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๕๙/๘๐๔๐
เด็กชายอนันทกาน ศรีด่าน ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอุดม ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๔๑
เด็กหญิงธิติพร ฉิมพินิจ

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาอุดม ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๔๒
เด็กหญิงศศิธร จันสนิจ ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอุดม ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๔๓
เด็กหญิงชลธิชา หันเสมอ

่

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาอุดม ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๔๔
เด็กหญิงโยษิตา เอียมสี

่

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาอุดม ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๔๕
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ราชพรมมา

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๔๖
เด็กชายธนวัฒน์ โสประดิษฐ์

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาอุดม ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๔๗
เด็กหญิงมุธิตา แก้วเสน ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอุดม ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๔๘
เด็กหญิงเปรมกมล ยอจันทร์ ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอุดม ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๔๙
เด็กหญิงจารุวรรณ อัศพิมพ์

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาอุดม ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๕๐
เด็กหญิงปริฉัตร สุขปลัง

่

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาอุดม ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๕๑
เด็กชายวรวุธ นุ่มวัด

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาอุดม ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๕๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทรายท้าว ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอุดม ห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๕๙/๘๐๕๓
แม่ชีอภิญญาษวัณ ทองโท ๑/๔/๒๕๐๖ วัดห้วยหินฝน ห้วยหินฝน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจดีย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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