
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๑๗,๑๓๘ คน ขาดสอบ ๔,๕๓๕ คน คงสอบ ๑๒,๖๐๓ คน สอบได้ ๘,๘๗๒ คน สอบตก ๓,๗๓๑ คน (๗๐.๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายเกียรติศักด์ นวนศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายเกียรติศักด์ ดำสอนจิตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายเกียรติศักด์ นามวงษา

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายเกียรติศักด์ ใยยุง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายต้นแบบ นามวงษา

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายตะวัน อาสายุทธ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายเทียนชัย จันบัว

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายธนกฤต วงษ์นรา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ หาญพยัคฆ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายนาธาร สมณา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายนิรพันธ์ ดีกุดตุ้ม

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายปญญา ม่วงลี

๒๔/๑๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายพัชรพล คำจันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายพิชิตชัย ดีกุดตุ้ม

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายพีรพล หาทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายภูริทัศน์ ราชสุข

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายมนตรี ฆ้องเล็ก

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายรัฐศาตร์ ดำรงเชือ

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายเรืองศักดิ

์

หารโงม
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายวิฑูรย์ จันทร์เรียน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายวินัย จันบัว

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายวีรภาพ นามวงษา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายอนัฐชา พันธ์พิญญา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายอนุวัตน์ แก้วตรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายอภิชัย แย้มนิล

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายออกัส วิชาดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายอัมรินทร์ พรมกุดตุ้ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายอัษฎา ศรีฉาย

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงเจนจิรา สาทแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงตุ้ม บุญเจียม

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงพินทอง สุนทรเมธี

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงศิริพร มาประชุม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงศิริวรรณ คำปอม

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงสุกัญญา เดชอุดม

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงสุภาวดี คุ้มบ้าน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงอรพิน อายุสุริยา

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายชนะศักดิ

์

อาสายุทธ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายณัฐพล งอกภูเขียว

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ คลองห้วยบง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายเดชา หาญฤทา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายธนภูมิ รตตะสา

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายธนวัฒน์ สบายจิตต์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายธนาดล ไทยเชือ

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายธีรพงษ์ พรมกุดตุ้ม

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายนนธวัช วิชัยพล

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายนวภูมิ ภูเรียนคู่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายปกรณ์ ส่อนไธย

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายปฏิพล รังด่านจาก

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายภาณุวิทย์ ศรีรักษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายสราวุฒิ บัวผัน

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายสิงหา ศาลางาม

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายสิทธิชัย นามวงษา

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายอนุชิต ชุ่มกิง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มณีโนนโพธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายอักษร วิเศษพงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายอัครเดช ตาบุญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายอัษฎาวุฒิ มุขพิมาย

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงกมลวรรณ งามบ้านผือ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงธัญญะภักดิ

์

วิสุทธิสาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงนัฐธิดา อาพัฒนอก

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงนันทณา งามบ้านผือ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงปนัดดา สีสด

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงพรรณภา ภักดีพงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงกานต์มณี ขันชัยภูมิ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงสารวิน ผึงนอก

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงอาลิษา ใยลีอ่าง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา จันน้อย

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ แวรไธสง

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงกัลยา สนวา

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายก้องภพ แข้นชัยภูมิ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายขจรศักดิ

์

นามเขียว
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายถนอม หารโงน

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายธนพัฒน์ ปจฉิม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายรัฐพงษ์ เรืองศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายนันทวัฒ ดารารวรรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายนิรุธ แดนพันธ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายพงศธร กล้าหาญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายไพโรจน์ ดังไธสง

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายรังสิพงษ์ ดังโพนทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายราชศักดิ

์

ครองหนองแดง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายสิทธิพงศ์ บุญจำเริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายจอมพล อ้นสันเทียะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายอาทิตย์ อินแสง

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายอานนท์ หาญกุดตุ้ม

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงเกตุมณี ดาวตะคุ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงคณิตา หาญกุดตุ้ม

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญนาค

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงน้องมาย รินทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงพรรณทิยา ทีโคกกรวด

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงวรรณิสา พูลเขตกิจ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงศรันย์พร ไพศาลพันธุ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงศิรินทรา สนวา

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงสุจินดา ดีกุดตุ้ม

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ วารินทร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีรักษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงสุพัตรา บำรุงภูมิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงสุรินทา สังเกต

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงเสฏฐวุฒิ สุวรรณแสน

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๐๐
นายธีรยุทธ ทุมมา

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๐๑
นายปลืมกิตติ

้

ลองจำนงค์
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๐๒
นายวันชนะ พรมกุดตุ้ม

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๐๓
นายสัญญา พรประภา

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๐๔
นายสุภาพล สงเวียง

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๐๕
นายฐิตินันท์ ขันชัยภูมิ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๐๖
นายธนากร จันทร์หอม

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๐๗
นายอภิสิทธิ

์

เจนชัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๐๘
นายอรรถพล วิสุทธิสาย

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๐๙
นายชวลาภ เชือสามารถ

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๑๐
นายพงษ์นา หงสาวดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๑๑
นางสาวจิตาพร ชาติเผือก

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๑๒
นางสาวดรุณี ชวนกลาง

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๑๓
นางสาวทอฝน คุณทรัพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๑๔
นางสาวนิภาวัลย์ บุญจันทร์คง

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๑๕
นางสาวนุชสรา บำรุงฐาน

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๑๖
นางสาวพัชรพร บำรุงฐาน

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๑๗
นางสาวพิยดา ศิลปชนะโยธา

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๑๘
นางสาวสุพัตรา ศรีรักษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๑๙
นางสาวอารยา ชาญคอนไทย

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๒๐
นางสาวณัฐธิดา บุญชู

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๒๑
นางสาวธนพร คำชู

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๒๒
นางสาวอินทิรา มงคล

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๒๓
นางสาว .วันวิสา ดีกุดตุ้ม

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๒๔
นายนพรัตน์ หาญมรรคา

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๒๕
นายบุญชวน บุญชู

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๒๖
นายภานุวัฒน์ สุนทรรักษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๒๗
นายวิโรจน์ เกตุเขียว

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๒๘
นายลิขิต คุ้มไข่นำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๒๙
นายศุภสรณ์ ส่งเสริม

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๑๓๐
นายธนภัทธ โลหะกิจ

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๓๑
นางสาวขนิษฐา อานนท์

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๓๒
นางสาวนฤมล จัดนอก

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๓๓
นางสาวเนตรนภา กลึงกลาง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๓๔
นางสาวปฐมรัตน์ จงเทพ

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๓๕
นางสาวพัชรินทร์ วู้ชัยภูมิ

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๓๖
นางสาวมัชรีย์ หาญกุดตุ้ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๓๗
นางสาวศศิวิมล บำรุงฐาน

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๓๘
นางสาวศิริวรรณ แทนหาญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๓๙
นางสาวสิริทิพย์ โคตรนาวัง

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๔๐
นางสาวสุภิญญา งอกภูเขียว

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๔๑
นางสาวอาทิตยา ไกรใหญ่

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๔๒
นางสาวศสิภา ตะพวงพงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๔๓
นางสาวอันทิกา จันทะรัง

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๔๔
นางสาวอินทิรา วิไลลักษณ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๔๕
นางสาวสุชาดา คุ้มไข่นำ

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๔๖
นายเฉลิมพล คำโภชน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๔๗
นายชลิต ครองมิตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๔๘
นายธงชัย ขันชัยภูมิ

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๔๙
นายธนพล เกตุนิล

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๕๐
นายธีรวัฒน์ ศรีคอนไทย

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๕๑
นายธีระพงษ์ หิรัญชาติ

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๕๒
นายสุจินดา หาญกุดตุ้ม

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๕๓
นายอนันตชัย จอกนาค

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๕๔
นางสาวกิตติมา ประจญกล้า

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๕๕
นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๕๖
นางสาวดวงใจ ผ่านสอาด

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๕๗
นางสาวนิดา เพียรหาผล

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๕๘
นางสาวนิภาภรณ์ แต่งแดน

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๕๙
นางสาวปริญญาพร พึงสุข

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๖๐
นางสาวปวีณา อาสาชาติ

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๖๑
นางสาวณภาพร ลอยแสวง

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๖๒
นางสาวลดาวัลย์ ศรีนาแพง

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๖๓
นางสาวละอองดาว คลองห้วยบง

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๖๔
นางสาววรรณพร สุตะนนท์

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕ / ๒๕๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๑๖๕
นางสาวสุกัญญา สาสิงห์

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๖๖
นางสาวหทัยชนก พุทธิชาติ

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๖๗
นางสาวอัมพร สุขประเสริฐ

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายจักรพรรดิ

์

กุลเททอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายชนะศักดิ

์

หอกระโทก
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายณัฐพล โพธิสมบัติ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายณัฐภัทร แพงพุทธ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ชิดปทุม

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายต่อภูมิ แสงบัณฑิต

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายธนากร อาญาเมือง

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายธีรพงษ์ โพธการ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายธีรภัทร สถานอก

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายพงศกร พรมถาวร

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายภูรินทร์ แซ่กอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายวีรวัชร์ เอกอริยศิริโชติ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายวุฒิชัย เสียงใส

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายศุภกร รัตนจีนะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงกัลญา กาญจนจักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงชุติมา งามพลกรัง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงปาฤทธิตา

์

ปรมัตถ์ธาดา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงปยรัตน์ ชัยพิมล

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงพลอยชมพู กระแสพร

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงพิชญาภา จำเริญธรรม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ดำรงภูมิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงมลฑาวดี จันทร์ดำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงมัทวรรณ ขำเชย

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงศรัญยา เชือคีรี

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงอินทุอร หาญกุดตุ้ม

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายธนกฤต สิงหาปตน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายกฤษณ์ ฝาชัยภูมิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายกอบเกียรติ บุญครอบ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เผยแผ่
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายชิติพัทธ์ ชินเขว้า

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายณัฐธพร เกอะจ๋า

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายดลนภัส บัวทนงค์

๔๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายเดชาวัต ญาติปลืม

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายทรงกลด อย่างสวย

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายธนภัทร ศรีไชยยนต์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายธีรภัทร์ ธรรมหิรัญชัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายนนทกร ลองจำนงค์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายปภินวิทย์ เค็งชัยภูมิ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายปรมินท์ กองศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายพันธกานต์ จันทรมนตรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายพิชัย จอกสิน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ กล้าประจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายวัชรพงษ์ โคตรแก่นทราย

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายศรชัย อันทะนัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายศิริลักษณ์ เงินงอก

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายสุชีพ อุ่นศิริ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายอโนชา บัวจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายอัครเดช วิเศษภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายอัครพนธ์ โยธา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ฤทธิแสง

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงจิตรลดา วงษ์นันท์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงธมลวรรณ พึงกุศล

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงธันญาภรณ์ สมนึก

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงวันวิสา พงษ์จำนงค์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงศรัณย์พร บุญรินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงสุวนันท์ กุญบุญ ๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงอริสรา เลือนชัยภูมิ

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ แหขุนทด

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายกฤษฎา แดงสกุล

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เทพวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายขวัญชัย บุญกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายชยากร ชัยเพชร

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายณัฐการ มะระสี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายณัฐฌานนท์ พึงไพศาล

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายตะวัน บุญหว่าน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายธนโชติ โบขุนทด

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายภัทรดนัย ปองขัน

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายภาณุจักษ์ แสนเจริญสุขยิง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายภีมพศ ปองขันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายภูมินทร์ วรรณรส

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายภูมิภัทร ปองขันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายรัฐฉัตร ถนอมพันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายรัฐภูมิ ทางชัยภูมิ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองใบ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายสุทธินันท์ หาญพล

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายโสภณ คนอุตส่าห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายอภิสิทธ์ สิทธิเทศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงกัญธิมา บุญปลืม

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงกันติญา สนสวย

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ หมันธรรม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงนรมล ตะพองมาศ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงสุชาดา พิลาชัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงสุทธิดา ง้าวบ้านผือ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงสุมารี การุณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงสุวรรณา สังข์แก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงไหมแก้ว สิงห์หอม

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายศุภการณ์ สุภาหงษ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สร้อยสน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายจิรเดช ประยูรศรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายชัยวัฒน์ แต้วขวาน้อย

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายณภัทรชนท์ ภูวงศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ยงหมืนวัย

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายทศพล บุญเจิด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายธนกร ดำรงค์ภูมิ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายธนภัทร ดำรงเชือ

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายธนาเทพ มณีวรรณ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายธราเทพ แซ่กอ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายนันทวัฒน์ จรรยาศิริ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายปาณรวัต โชคเหมาะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายพงษ์ธิสิทธิ

์

ไชยวัน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายภาณุมาศ สุขนิล

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายภูพินัฐ พูลสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายภูมิพิชัย ชัยประสิทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายศรัณย์ เปรืองนนท์

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายสหรัฐ กอบเงิน

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายสันติ บุญพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีหานาม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายสุรพงษ์ คำภู

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายอภิรักษ์ เมฆะวงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายอภิรักษ์ ปตะบุตร

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นิยมโชค
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายอรรถพล ขลังวิชา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายอลงกรณ์ พรมรินทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงกนกพร อินเคน

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกษนอก

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ กำเนิดพรหม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ มณีโรจน์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงปวีณา อัฐวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงมลตรา จันทราย

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงวรางคณา วิไลชนม์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๘๘ เด็กหญิงสิริกิตติยาพร
กุณฑล

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายนภัส ทางทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายนันทพัทธ์ จุลอักษร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายกฤษฎา สีโนมา

๑๔/๕๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายกิตติพงษ์ เสาะสาย

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายคณาธิป วงศาบุตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายจิรศักดฺ์ ชัยแสง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายฐิติพงศ์ จักรทิพย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญจัน

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายทนงค์ ค่อยชัยภูมิ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายธนบดี โกฎค้างพลู

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายธนาธิป เศรษฐฉัตรกุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายธันย์ธนัช สุขรัตน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายธีรภัทร์ กองแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญแสน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายนพรุจ เสาะสาย

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายปกรณ์ รอนไพรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายพีรพล มีชำนาญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายวิวัฒน์ มาตรวิเศษ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายวุฒิชัย พิมพ์นำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายเศรษฐสิริ ไชยเสนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายอลงกรณ์ เสียงดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายอานันตพล กาลเขว้า

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงจันทกานต์ คลาดคล้าย

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงญานิศา จวงเงิน

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ ศิริ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงนริศรา สิทธิวงศ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงเนตรนภา พันโนราช

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงภัทธาภรณ์ พิมพ์ทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงวริศรา บุญจรัสพันธุ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงศิรินทรา ประหุน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงอธิชา แสงสารวัตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายกิตติพัฒน์ การุณ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายจูลภัทร ฝานชัยภูมิ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายเจษฎา งาประดิษฐ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายชัยธวัข โพยนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ขาวสุวรรณ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายณัฐวัชต์ รัตนเนตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ จิตรปทุม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายธนกฤต พรหม

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายธนภัทร ชูบุรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายธนวัฒน์ อินทร์ชู

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายธราธร หมดชัยภูมิ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายธีรเมธ น้อยบุญทัน

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายปรเมษฐ์ จุลภักดีสุนทร

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายปริวัฒน์ แก้วแกมทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายพงศ์พีระ สิงห์ตุ้ย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายรัฐภูมิ แต่งภูมิ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายวสิษฐ มาตรนอก

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายวิศวะ เรืองศิริ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายอัศราวุธ คำเม้า

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงกาญจนา ชวาฤทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงดวงพร แก้วนอก

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงบุศกร สีสะสม

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงพัชริดา พรมอุบล

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงวิจิตรา เติมทรัพย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายกุลพัทธ์ หาญบุ่งคล้า

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายธีรยุทธ คณาจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายวรัญู มุกดา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายวิบูลพงด์ ส่งเสริม

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายศุภกฤต บวนขุนทด

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายสิรภพ ศรีไตรภพ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ทองยศ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายสุธี ถนอมจิตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายสุรวุฒิ ธรรมประโชติ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายสุวิจักขณ์ ครอบบัวบาน

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายเอกกมล กองจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายเอกรัตน์ ชำนาญพงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายเอกสิทธิ

์

งอกลาภ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงจีราพร วิลุนพัน

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงวนิดา คลังชำนาญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงวิจิตรา ศรีวงษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงอาจารี ประเสริฐชัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายกาญจนวัฒน์ สายกระจ่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายเจษฎางค์ ช้างน้อย

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายชลชาติ ยวงทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายโชคนิพัทธ์ ทองดา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายณฐกร สาสนทาญาติ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายธีรภูมิ บวชขุนทด

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายปฏิพัท ดวงชัยภูมิ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายประพจน์ กำลังทวี

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายปญธนัฐ โชคเหมาะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายปยากร กวงทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายพันนรินทร์ ขอแช่มกลาง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายพุทธศักดิ

์

จันทร์ทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายรพีพัฒน์ ชัยประเสริฐ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายวิชชากร ทองโนนอด

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑ / ๒๕๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายวิศรุต คุ้มไข่นำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายสันติภาพ สมดังพรชัย

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายสิรวิชญ์ พิทักษ์วาป

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายอนุกูล จันคำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายอัครเดช ต้นหนองสวรง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายเอกภพ เพลงดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงจิราพร คนคง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ขวัญวิเศษ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงนิรมล นาสาทร

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงปยวรรณ พูนประสิทธฺ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงมณฑิตา พงษ์สุภาพ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงศุภิตา เกตุอยู่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงสโรชา นิยมชัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงอภิชยา สีมาวงศ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายปฏิภาณ ดวงชัยภูมิ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พัฒน์เกิด
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายจักรกฤษ พงษ์ไพบูลย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายจีน ใจมีชัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายทัตษนัย แสงบัลลังค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายธนากร สายโสภา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายธีรชาติ ม่วงงาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายนรภัทร คุ้มกุดขมิน

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายปกรณ์ เณรทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายปุริศ แถมจำรัส

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายพิพัฒน์ เชือโนนแดง

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายภาคภูมิ คำบุญเรือง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายรุ่งโรจน์ วรรณกูล

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายวัชรพล กอตาดโตน

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายวิศิษย์ กำเนิดกลาง

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีจำปา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฦาชา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายอภิชญา เรืองจิตต์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายวริดธ์ ประสานเชือ

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายธนกร ชัยบุญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายณัฐพันธ์ บรรจงงาม

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายธราธร จันหลุย

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายวุฒิชัย สมเพชร

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายพีรภัทร กุลหนองแดง

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงณัฐนิชา บุญเลิศ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงธัญมน วงศ์สนัน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงภัทราพร ศรีสุนทร

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงลภัส พู่ชัยภูมิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงอรนิชา เพชรจำนงค์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงอทิตา คล่องอาษา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายสุริยา คำนาแซง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายธงไชย ฤทธิมนตรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายธีธัช เพาะชาลี

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายบวร เสาะสาย

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายปฐวี จันทร์วิมล

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายพงษ์เพชร ฉิมนอก

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายพลฏกานต์ เดชะบุรัมย์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายพีรพัฒน์ แวงวรรณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ขวดแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายภูวดล ศรีแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายวูฒิชัย ใจคำวัง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายสหรัฐ ประตาทะกัง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายอรรถชัย เพียรหาผล

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายอัลเบิร์ต จูเนียร์ วิล

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ มาซา

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ กระจ่างศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ อาจนาวัง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงปาริชาต จำนงค์ศิลป

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงปยธิดา ดาวบุญเรือง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงรุ่งหทัย ภู่ระโหง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ศรีสุภาพ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงสุณัฏฐา บุตรหล่อ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงอรนิภา ภูงามดี

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงอรพรรณ กำลังทวี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงอรยา แก้วอำพล

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายกัณภัส แพงจันทึก

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓ / ๒๕๔
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ชย ๔๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายไกรสิทธิ

์

ถนอมชาติ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายธีรพงษ์ พันธ์ยุรา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายนัฎฐินันท์ สุวรรณหาญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายศุภเชษฎฐ์ สารธรรม

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายสาริน สุขสำราญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ด้วงคำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายสุรเชษฐ์ กงนาค

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายเสกสรรค์ ชวาฤทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายอนันต์ท์ทวีป จิตกุศล

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายอัษฏาพร ฝนแบน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงกนกนก บุญกอบ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงจีรนันท์ มีเงิน

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงเบญญาภา โภคทรัพย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงแพรวา สถิทชัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงวรุณยุพา ศรีจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงศศิธร มนตรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงสิรินภา นานวล

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายกษิดิศ เดชยา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายกษิดิษฐ์ จิตรชัยภูมิ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายฐานตะวัน แตงทรัพย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายทิฑัมพร จันทวี

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายธนกฤต แสงสุบิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายธีรพงค์ อุดมพืช

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายธีรวงศ์ อุดมพืช

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายนรากร บำรุงเผ่า

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายบวรวิชญ์ คงเหล็ก

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายปฏิภาน ศิริคุณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายปยะ วงษ์หาญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายเผด็จ คันชัยภูมิ

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายเพชรภูมิ อ่างคำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายฤทธิรงก์ เทพราชา

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายวีรวัฒน์ ทบแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายศิวนารถ นิลวัฒน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๗๘ เด็กหญิงกรรทรกานต์
ชะนะกูล

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงเกษวิน ฝาชัยภูมิ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔ / ๒๕๔
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ชย ๔๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงคัมภีร์พร ทาท่าหว้า

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ไพศาลพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงพรทิพย์ ล่องลอย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงพฤกษา แก้วแสงทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงพิมพ์สุดา คานยางหวาย

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงสุภารัตน์ ประสานศักดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายสุรวีร์ คณิกา

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ คำนนท์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายอัมรินทร์ หมายสินธ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายศุภกิจ ศรีชมชืน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายพละพล จำนงบุญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายสุวิทย์ ฝาชัยภูมิ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายวัชระนนท์ คณะสุข

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายพัฒนพงษ์ พันธ์ชัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายธนวัฒน์ เติมผล

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายพุฒินาท สันโดษ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายวรเดช วงศ์สำราญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายวิธิชล สายกระจ่าง

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงกันย์สุดา ฮวมกระโทก

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงทักษินา เจือมไทยสง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงพรนภา ภูมีศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงมุฑิตา แสงจันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงวงศ์ชนก โสละหาน

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงศิริวรรณ ภูโคก

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงอนัญญา สุขจำลอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงอภิญญา เฮียงคำซาว

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงอามิตา ใสพระเพลิง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงปาลิต ชัยเจริญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ตาเมือง

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงอัญชลีพร เปล่งวรรณ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ ธเนศเศรษฐ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงจิตรวรรณ นพวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงฐิตารัตน์ เหล่าฤทธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงธีรตา รักดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงพรตะวัน ภู่ชัยภูมิ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕ / ๒๕๔

้
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ชย ๔๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงภชนก สุวัฒนรัตน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงรักษ์ฤทัย จินชัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงลลิลดา ประทาสี

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงวรรณนิชา เรืองขจร

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงวรางคณา ลีภัยดี

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงวริศรา ท้วมดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงศิวารัตน์ จงกล

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงศุภธวดี หงษ์ไทย

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงสิวิมล ปลิดกลาง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงอภัณตรี ชัยจันดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงอลิสรา ตันเล่ง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายกิตตินันท์ กระบีศรี

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงจินตรา เทียนจินดา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงจิรภัทร์ รุ่งเรือง

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงณพัชร ปญญากุล

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ นารีรักษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงณัฐธยาน์ สวยสม

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันทสังข์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงปุณยวีร์ พิริยะตระกูล

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงพิมพ์อร ล้วนหิรัญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงภรณ์ชนก

อารยะจันทรจิตร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงสุธาสินี เริมสูงเนิน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงไอยลิลลา ซูซูกิ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ น้อยแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ไตรสงคราม

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงจิรนันท์ รักษาพล

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงจิรัชญา หิรัญเกิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงชญาณุช จันทรังสิกุล

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงณัฐนรี เลไธสง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงธนพร ซือสัตย์

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงบุณยธร โอวาทวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงปวริศา ชาลีวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๔๗ เด็กหญิงพิชชาลักษณ์
วรรณชัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงพิมพิศา นาคเสนีย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงเพียงฟา เสรีรักษ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖ / ๒๕๔

้
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ชย ๔๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงภทรมน แปลงกระโทก

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สิงห์วงศ์เด่น

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงรุจีพัชร แซ่ตัน

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงลภัสรดา น้อยมงคล

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงลักษณ์สุดา บุญโสม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงศุภพัชร แดงโชติ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงสุธาสินี ลุนชัย

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงอรวรรยา ไทยสงคราม

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงอิสริยา ฉลองภูมิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายชัยพันธุ์ สินธุพันธุ์ประทุม

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายธนัท มิตรสันเทียะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายธนาดุล สบายวงษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายพีระภัทร ไชยมาต

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงชัชชญา หวดสันเทียะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงณภัทรธิดา พลดงนอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงณัชชา สิทธินันท์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงทิศยาพร สนิทไทย

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงปนิสา ประเสริฐกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงประไพพัตร ประพันธ์พล

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีบุญขำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ พิกุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ มณีวรรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงมิลณาดา นารินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงวริศรา หาญบุ่งคล้า

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงวาสนา ใจกรุณา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงศิรประภา ตังใจ

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงศิริญรัตน์ บุตรอินทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงศิวาภรณ์ โพธิชัย

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงสุทธิดา บุญกอบ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงอัญชุรี แพลนสัมฤทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ชำนาญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงกฤติมาพร ดานชัยภูมิ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขำบุรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ โชคนิมิตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงกาญดา ขวิตชัยภูมิ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗ / ๒๕๔

้
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ชย ๔๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงกุลธิดา ร่างเจริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงขจีพรรณ อยู่ยง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงคนิษา ฤทธิกำลัง

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงจิราพร บุญญาชีพ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงชวพร ศิริสัจจัง

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ เลิศบัวบาน

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงณัฐมน แสนคำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงธนาภา ไชยนงค์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงนริศรา สากุล

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงปรียาพร ไตรเสนีย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงปณธิตา ยวงทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงปยะฉัตร กำเนิดบุญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงปุณณภา ขวัญสู่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงพรชิตา พิรักษา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงพลอยชมพู พุทธลอด

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงภัสรี เรืองรุ่งโรจน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงมัลลิกา เปล่งวรรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงมุฑิตา เหล็กกล้า

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงรวิภาส หล่าอ้น

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงรัตติกาล บุญเกิน

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงศตพร หาญสนาม

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ขาวสอาด

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงสิริกรานต์ แต่งภูมิ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงสุกัลยา ปวงประชัง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงสุณัฏฐา บุญญานุสนธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงสุภัสสรา ต่อพันธุ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงสุรีย์วรรณ พาสิงห์สี

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงอาทิตยา ทวีจิตร

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงกนกพร คุ้มไข่นำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงจมรพรรณ มีครไทย

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงจิตติภรณ์ มณีวรรณ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงจิรวรรณ คิสาลัง

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงจิรัชญา กิจประยูร

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงจุฑามาศ คุ้มคง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงชนัญชิดา เศษจำเริญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘ / ๒๕๔

้
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ชย ๔๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงชมพูนุช เกรียมโพธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงฐิติพร ขอสินกลาง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงณศมล สุขนาแซง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงณัฐธิกา อินนนท์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงณัฐวรรณ อินทร์แหยม

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงธนภรณ์ ลาโสพรรณ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงนันทนัช จันทร์เจริญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงนารีรัตน์ สวัสดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงนิฌาภัทร กึกก้อง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ บำรุงเมือง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงปานไพลิน ม่วงศิลป

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงพรชิตา สำราญรมย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงพิชญ์สินี พันธุ์ศักดิศิริ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พลชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงภัชศพร ณรงค์สูงเนิน

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงวรณิชฌา ญาติด่านกลาง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงวาสนา วังหาญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ รอบคอบครบุรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงศิรประภา โสภา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงสมัชญา โอบอ้อม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงสรัสวดี ทองทิพย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงสโรชา ทุ่งฝนภูมิ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงสวรส ภิรมย์กิจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงสุกัญญา พรประไพ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงสุธิดา ทองยิง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงโสภาวรรณ หาญพิชัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงไหมแก้ว ชิดนอก

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงอภิญญา บำมิลา

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงอรชุมา ศรีเสนา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงอริสา หล่าซิว

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงอัจฉรา มาพะลัย

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ ชนะหาญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงกรวีร์ พิมสิม

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงกาญจรัตน์ บุตรมาตย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงกานต์ธีรา เทียวประสงค์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙ / ๒๕๔

้
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ชย ๔๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงไคริกา โพยนอก

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงจิรวรรณ ชัยวงศ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงจุฑามาศ กำเนิดบุญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงชฎาพร อ่อนสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภิรมย์กิจ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงฐานิกา ต่อสกุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงฐิตาพร งอกลาภ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา พร้อมสันเทียะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงณัฏฐชยา คำแพง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงณัฐญาดา คลาดโรค

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงณัฐธิดา เกินภูเขียว

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงดลนภา เรืองรัมย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงดามินทร์ ภูมิเขตต์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงธัญทิพา จำเริญจิตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงธันยพร รัตนภักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา คาดทะเล

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงพุทธิดา บำรุงสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงเพลงกวี ศรีสุวรรณ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงภัทรศยา คงโต

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงภาวิดา รังกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงวรัญญา ประวิสุทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงวัชราภา ตาปราบ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงวิรัญชนา สอนหินลาด

๑๕/๑๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงศิริมา โคตระครุ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงศุภรัตน์ แคล้วกลาง

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงสิรินทรา แก้ววิเศษ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงสุชาดา จิตต์กระโทก

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงสุชาวดี นาหนองขาม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ สาสิม

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงสุทธิดา นามเดช

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงสุพรรษา ศรีจำปา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงสุภัตรา ทัดสิทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงสุภาพร คุ้มหมู่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงกฤติญา บุญประคอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงกันต์กมล ฆ้องนอก

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐ / ๒๕๔

้
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ชย ๔๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงขนิษฐา ศรีธรรมมา

๓๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงณัฐวดี ข่อยนอก

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงมาริษา ดำรงชาติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงรมิดา เขตสูงเนิน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงวริศรา พันธ์ภิญโย

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ หวะสุวรรณ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงสุทธิพร พันธ์มะโน

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงสุพัตรา อุ่นแดง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงอรนันท์ เหวชัยภูมิ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงอริสรา ศรีแลง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงไอศวริยา เอกาชัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงกาญฐิมา กวดนอก

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงกิตติยา กุลเกต

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงกุลปรียา คนสมบูรณ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงจณิสตา อาณารัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงจารุวรรณ จิตรชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตุงคะศิริ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงธาราทิพย์ เพ็งแสน

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงพิชญธิดา นาวารี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงรุ่งตะวัน ฝาชัยภูมิ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงวิชญาดา พลอยประเสริฐ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงศศิวิมล อินคำปา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงสุกรรณิกา พานทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงสุวนันท์ อิมสุข

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงสุวิภา นวลทัศน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงอนุสรา เอสันเทียะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงอัญชิสา ฝาชัยภูมิ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยพร

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงกัลยารัตน์ พันธุ์ชาลี

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ อภิโชคนิธิภูวดล

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงจรีพร คำจันทน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงจิรนัย เจริญสุข

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงชนัญญา อภิเดชธนรักษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงชนาภา อึงปริยวัฒน์

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงชาลิสา บ่าพิมาย

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑ / ๒๕๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงญาณภัทร พิไลวงศ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงฐิตาพร มาด้วง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงณิชกมล คล้ายตระกูล

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงธนภร สิทธิวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงธัญชนก ดังโพนทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงนิศรา อาจฤทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ ประกอบ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงปุญธินันต์ เนตเรืองสถิตย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงพุทธรักษา เตชากูล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงภัทรธิดา บุญปลืม

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงรุ่งนภา วงศ์จักษุ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงลัดดาวรรณ คำโบราญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงวรกมล ท้องโคกสูง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงศิริญากร คูสว่างศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงศิรินภา แซ่กี

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงสิริยากร คำยา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงสุวภัทร หาญปญญา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงแสงเทียน เคนอำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงอภิศิริ คุณปรึกษา

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายณัฐพล บุญมีเขว้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินทะพาน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๔๖ เด็กหญิงจิรัฏฐากานต์
ใบสูงเนิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงจิราภา ปรุงชัยภูมิ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงชญาดา จันต๊ะคาด

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงชนากานต์ ประเสริฐชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงณัฐณิชา พองชัยภูมิ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงนันทิดา ตอสกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงปยวรรณ สมภา

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงภวิสาข์ คล้ายขยาย

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงศิริกานต์ เกาะยางเผือก

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงอลิษา ปญญาดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงอารยา เสนาไทย

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๕๗
นายวัลลภ บุญมาก

๒๕/๐๗/๒๕๒๐

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๕๘
นางสาวอุษาพรรณ ประภาวงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๕๙
นางสาวธนัชชา ประสงค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒ / ๒๕๔

้
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ชย ๔๔๖๐/๐๗๖๐
นายเกียรติศักดิ

์

สิมช้า
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๖๑
นางสาวนรารักษ์ จำนงบุญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๖๒
นางสาวสุนิสา หน่อรินทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๖๓
นางสาวณัฐฐิญา โทรักษา

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๖๔
นางสาวจิรานุช ผิวสุข

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๖๕
นางสาวสุดารัตน์ อินทนาม

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๖๖
นางสาวปริญญา บุญเรือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๖๗
นางสาวกรรนิภา ชืนใส

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๖๘
นางสาวอริสรา ภูมิสถาน

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๖๙
นายอภินันท์ จิตรเสงียม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๗๐
นายชยุตม์ แก้วไทย

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๗๑
นางสาวจิราวรรณ ดำรงชาติ

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๗๒
นางสาวเอษฎาภรณ์ พระสูงเนิน

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๗๓
นางสาวอมลธีรา แท่นคำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๗๔
นางสาวศิริภาภรณ์ สำราญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๗๕
นางสาวพลอยไพลิน สีผาย

๑๖/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๗๖
นางสาวจันธิมาภร บุญประจง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๗๗
นางสาวจิรนันท์ ทองปาน

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๗๘
นางสาวจันทราทิพย์ คำอ้าย

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๗๙
นางสาวสุภัทรตรา คลังชำนาญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๘๐
นางสาวสุดารัตน์ ทับสมบัติ

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๘๑
นางสาวจุฬาลักษณ์ ผาใส

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๘๒
นางสาวทิมาดา มาศขาว

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๘๓
นางสาวนริศรา อุตทา

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๘๔
นายเมธี วิเศษคร้อ

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๘๕
นางสาวนรินธรณ์ ลาทัพ

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๘๖
นางสาวสิรินารถ ชวฤทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๘๗
นางสาวปาริชาติ แก้วเจริญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๘๘
นางสาวกรกนก พนาลัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๘๙
นางสาวยุวธิดา ศรีพัน

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๙๐
นางสาวชลธิชา คล่องแคล้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๙๑
นางสาวสุภัคกัญญา โสมห้า

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๙๒
นางสาวศิริรัตน์ เหล็กค้าน

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๙๓
นางสาวยุพิน ชุ่มโคกสูง

๑๘/๑/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๙๔
นางสาวธนากร มิตรใหม่

๐๕/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๗๙๕
นางสาวพัชรี ศรีสิงห์

๑๗/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๙๖
นางสาวพัชรา แสงจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๙๗
นางสาววิลาวรรณ แก้วตาบุตร

๐๔/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๙๘
นางสาวฬษา บำรุงสุข

๑๕/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๗๙๙
นางสาวลัดดาวรรณ จำชาติ

๐๙/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๐๐
นางสาวเจนจิรา มานะดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๐๑
นางสาวลัดดา แฉล้มในเมือง

๑๘/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๐๒
นางสาวยุภาพร ทองเงา

๒๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๐๓
นางสาวดุษฎี เถระวัน

๑๗/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๐๔
นางสาวสุดารัตน์ มีมาก

๒๔/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๐๕
นางสาวกัญญารัตน์ ค้าคล่อง

๑๗/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๐๖
นางสาวแก้วใจ แสนซือ

่

๒๕/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๐๗
นางสาวกำไล แผ้วโคกสูง

๐๗/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๐๘
นางสาวสุกัญญา แซ่ลิม

้

๑๕/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๐๙
นางสาวอำภา เขียวเมืองน้อย

๐๗/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๑๐
นางสาวเบ็ญจา โม่งปราณีต

๑๙/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๑๑
นางสาววันเพ็ญ ใจดี

๐๗/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๑๒
นางสาวอุบลรัตน์ บุราณรมม

๒๗/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๑๓
นางสาวทิพาวรรณ์ มีศักดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๑๔
นางสาวบุษบา ชาติงาม

๑๙/๐๕/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๑๕
นางสาววรรธนภร สยมชัย

๒๔/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๑๖
นางสาวกนกวรรณ ไฝชัยภูมิ

๓๐/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๑๗
นางสาวบัวผัน จงแจ้งกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๑๘
นางสาวชรินรัตน์ ธรรมประโชติ

๑๗/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๑๙
นางสาวสุวลัย สายไหม

๑๗/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๒๐
นางสาวดวงใจ จำลอง

๒๐/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๒๑
นางสาวปยนันท์ คุณฉนวน

๐๘/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๒๒
นางสาวกุหลาบ ก้องสนาม

๒๐/๐๔/๒๔๙๔

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๒๓
นางสาวขวัญเรือน โชดบุญมี

๑๘/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๒๔
นางสาวอรทัย ทองวิลัย

๑๒/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๒๕
นางสาวฉวีวรรณ สิงหามาตย์

๑๐/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๒๖
นางสาวอุราวรรณ ฟุงนอก

๑๒/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๒๗
นางสาวนิลปก กล้าราญรอน

๑๒/๐๑/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๒๘
นางสาวอุรา อำชัยภูมิ

๓๐/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๒๙
นางสาววันเพ็ญ ส่งเสริม

๐๓/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๔ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๘๓๐
นางสาวนำฝน ส่งเสริม

๑๐/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๓๑
นางสาววรันยาภรณ์ สุขไกร

๒๖/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๓๒
นางสาวทัศนีย์ คำฉนวน

๐๕/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๓๓
นางสาวนิตยา แก้วอินตา

๐๗/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๓๔
นางสาวทองจันทร์ ซาบุญมี

๐๗/๐๙/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๓๕
นางสาวพิชชาภรณ์ ช่องตะคุ

๑๗/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๓๖
นางสาวพรทิพย์ แดงสุวรรณ์

๒๔/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๓๗
นางสาวสายพัฒน์ ชัยศรี

๐๔/๐๒/๒๔๙๘

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๓๘
นางสาวฐิติรัตน์ ระวังเหตุ

๑๑/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๓๙
นางสาวรัตนา โปรยขุนทด

๐๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๔๐
นางสาวสุกัญญา ม่วงพุ่ม

๒๘/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๔๑
นางสาวกรชนก ภู่หิรัญ

๑๘/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๔๒
นางสาวสาวิตรี ทิพย์สันเทียะ

๐๒/๐๖/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๔๓
นางสาวสุชาดา รุจาคม

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๔๔
นางสาวพิมพ์ นาคกลาง

๑๑/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๔๕
นางสาวอุทิศ ไกรมะเริง

๑๑/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๔๖
นางสาวอุลัย สุขนิล

๐๘/๐๒/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๔๗
นางสาวจิราภรณ์ แฝงสวรรค์

๐๖/๐๑/๒๕๐๐
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๔๘
นางสาวอัมพร ช่างถัก

๒๘/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๔๙
นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๕๐
นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ช่วย

๑๙/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๕๑
นางสาวรัศมี ถอยกระโทก

๒๔/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๕๒
นางสาวตระกูล นพคุณ

๐๘/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๕๓
นางสาวพัชรี หมอยา

๐๓/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๕๔
นางสาวสุรีวัลย์ จิตขจร

๒๐/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๕๕
นางสาวจักรีวรรณ บุตรเขียว

๐๖/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๕๖
นางสาวลลิตา ทุ้มพันธ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๕๗
นางสาวสุภาพร ดำรงชาติ

๐๕/๐๒/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๕๘
นางสาวพานิชย์ ชัยพรหม

๒๙/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๕๙
นางสาวผุสฎี ดุจประยูร

๑๗/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๖๐
นางสาวนฤมล พงษ์ศีลา

๑๕/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๖๑
นางสาวบุญเลิศ แปนจัตุรัส

๑๓/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๖๒
นางสาวงามจิตร หาญพยัคฆ์

๒๓/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๖๓
นางสาวสุจริต หมันอุตส่าห์

่

๒๙/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๖๔
นางสาวมานิตา เอืออารีย์ไพศาล

้

๐๒/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๕ / ๒๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๘๖๕
นางสาวพรพรรณ อธิกะ

๐๒/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๖๖
นางสาววาสนา คนที

๒๘/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๖๗
นางสาวรสสุคนธ์ ถาวรกาย

๐๙/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๖๘
นางสาวสุดารัตน์ แปนแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๖๙
นางสาวเครือฟา อัตศาสตร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๗๐
นางสาวสุนิตา ทองรักษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๗๑
นางสาวจตุพร แต่งแดน

๑๕/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๗๒
นางสาวศีรวิไล มีปญญา

๐๙/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๗๓ นางสาวมณฑกาญจน์
สถิตชัย

๐๑/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๗๔
นางสาวอังคณา คุ้มภัย

๐๘/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๗๕
นางสาวนงนุช นราศรี

๒๘/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๗๖
นางสาวสุชาดา บินคำ

๑๖/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๗๗
นางสาวสุวรรณา เชิดขุนทด

๒๘/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๗๘
นางสาวมณฑาทิพย์ สุขเกษม

๓๐/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๗๙
นางสาวลดาวัลย์ บุญประกอบ

๐๑/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๘๐
นางสาวราตรี บ่อทรัพย์

๐๓/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๘๑
นางสาวณัฐฐา อาบสุวรรณ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๘๒
นายสุภาพ พรรษา

๒๔/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๘๓
นายสุวัฒน์ สาสิน

๒๘/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๘๔
นายประมูล เนาว์นนท์

๑๐/๐๕/๒๕๐๑
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๘๕
นายคมสันต์ จำบัวขาว

๐๖/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๘๖
นายวรเชษฐ์ ประทุมถิน

่

๒๐/๕/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๘๗
นายธรรมรัตน์ ชาติไทย ๒/๘/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๘๘
นายสุวัฒน์ มีหมู่

๒๕/๖/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๘๙
นายวิรุฬ สุวรรณ

๑๘/๘/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๙๐
นายสงวน แสนละเอียด ๓/๑/๒๔๘๖ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๙๑
นายคณิศร ชาติพหล ๕/๗/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๙๒
นายอำพร แก้วดวงจันทร์ ๓/๒/๒๕๐๔ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๙๓
นายลีโอซาล เมตต์การณ์จิต ๑๓/๑/๒๕๐๐ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๙๔
นายเขตขันธ์ ด้วงนางรอง

๖/๑๑/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๙๕
นายประดิษฐ์ นำทิพย์

๒๔/๗/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๙๖
นายทองสูญ ทองอาจ

๒๒/๘/๒๔๘๘
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๙๗
นายประทูลย์ วิสัยเพียร

๑๕/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๙๘
นายบุญเกิด เกตุทอง

๑๕/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๘๙๙
นายปกาศิต กองจันทร์

๑๑/๔/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๖ / ๒๕๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๙๐๐
นายอภิวัฒน์ แสงสิงห์ ๗/๒/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๐๑
นายวิรัตน์ ฝอยเงิน ๑/๑/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๐๒
นายปรารถนา อินธิแสง

๑๗/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๐๓
นายวิชัย สาวิสัย

๑๘/๓/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๐๔
นายถนอม คุณชืน

่

๑๗/๘/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๐๕
นายเฉลิมวุฒิ เนตรนิรมล

๐๖/๗/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๐๖
นายวิเชียร ธัญกรรม

๑๑/๗/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๐๗
นายลิขิต ชาลีวงษ์

๒๗/๓/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๐๘
นายโยธิน สมานหมู่

๒๐/๑๐/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๐๙
นายเกียรติชัย หาญณรงค์

๓/๑๒/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๑๐
นายคงศักดิ

์

กล้ารานรอน ๑/๙/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๑๑
นายเสนาะ จงกลณี

๗/๑๑/๒๔๘๔
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๑๒
นายสมเซิง แซ่ปง

๒๒/๙/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๑๓
นายวิษณุ เอกรักษา

๖/๑๐/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๑๔
นายสหรัฐ ประทุมวงษ์

๒๐/๕/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๑๕
นายอาทิตย์ ศิลปดี

๐๓/๕/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๑๖
นายเกียรติศักดิ

์

แนมชัยภูมิ
๐๒/๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๑๗
นายพัฒนชาติ จันโทวาท

๒๕/๑/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๑๘
นายสมพร สุขสูงเนิน

๐๖/๑๑/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๑๙
นายทรงวิทย์ สายเพชรสันติ

๒๔/๘/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๒๐
นายชูเกียรติ ยศรุ่งเรือง ๒/๔/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๒๑
นายพิสิษฐิ

์

ศิลาอ่อน
๒๗/๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๒๒
นายสาทิพย์ พิมพ์ปรุ

๒๒/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๒๓
นายวิชัย เหล็กมนต์ ๑/๑/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๒๔
นายณัชพล บัวลา

๖/๑๒/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๒๕
นายโทรี

่

ทวีชีพ ๑/๖/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๒๖
นายอิทธิพล จันสารี

๑๑/๑/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๒๗
นายสุพรรณ ปญญามัง

๒๐/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๒๘
นายอธิชัย เกือสูงเนิน

้

๑๘/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๒๙
นายวัชระพนธ์ เพียกขุนทด

๑๘/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๓๐
นายอดิสร ประตังถาโต

๑๒/๔/๒๕๔๑
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๓๑
นายกัมพล บัวประเสริฐ ๓/๙/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๓๒
นายอดิศักดิ

์

ปรางค์ชัยภูมิ
๑๑/๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๓๓
นายณัฐวุฒิ ชัยภักดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๓๔
นายวันชัย หนักแน่น

๓๐/๓/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๗ / ๒๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๙๓๕
นายคมสัน คิมเข้ม

้

๑/๗/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๓๖
นายธีรนัย แซ่โคว้ ๙/๗/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๓๗
นายสาคร สิมมาจันทร์

๒๘/๑๐/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๓๘
นายอาทร ทวีสุข

๑๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๓๙
นายพงษ์พันธ์ แกมชัยภูมิ

๑๐/๒/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๔๐
นายวีระศักดิ

์

อินทะมล
๒๕/๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๔๑
นายประวิง นามโคตร

๑๓/๑/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๔๒
นายปรวิทย์ คงฉนวน

๒๓/๔/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๔๓
นายทรรศนพงศ์ บำรุง

๒๘/๙/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๔๔
นายนิสันต์ คนที

๑๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๔๕
นายสุดใจ ภิรมย์พงษ์

๓๐/๑/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๔๖
นายธีระ ญาติปลืม

้

๑๙/๗/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๔๗
นายดิเรก สุวรรณ์

๑๐/๙/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๔๘
นายกฤษฎา ดุงขุนทด

๑๐/๗/๒๕๔๑
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายณัฐพล พวงสันเทียะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายจิรภัทร เหินชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายพรรษา จำรัสภูมิ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายอภิวัฒน์ กระแสกุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายอรรถพร เรืองศาสตร์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายสันติ กาชัย

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงสุพรรณี บุญธรรม

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงชุติมา ศรีพงษ์ยิง

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายอัครพล ดิเรกศรี

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายเอกการันย์ ตุ่นทา

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงเนตรนภา ขุ่มด้วง

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๖๐
นายสมาน สุจำนงค์

๑๒/๐๕/๒๕๓๙

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๖๑
นางสาววรรณวรา อุ่นโคตร

๒๙/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๖๒
นางสาวสิรินยา แม้นชัยภูมิ

๑๓/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๖๓
นายรัฐพงษ์ สวันนา

๐๗/๐๘/๒๕๓๙

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายปยะพงษ์ ใจอดทน

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายวรายุทธ ศรีพงษ์ยิง

่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายศุภกร เหล็กกล้า

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงนันทิชา เพชรศรี

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงมณีแก้ว แพงกิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงสุพรรษา อือขุนทด

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๘ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายกิตตินันท์ โม้อุ่น

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๗๑
นางทองใส งาคม

๒๙/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโปงเกต ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๗๒
นายชาตรี ปาลพันธ์

๐๑/๐๓/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๗๓
นายคงเดช ชัยหลาก

๐๒/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๗๔
นายสุทัศน์ จันทร์นำใส

๑๕/๐๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๗๕
นางรันดร จำนงธรรม

๒๗/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๗๖
นางสาวขวัญจิตร จงกลนี

๑๔/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๗๗
นางสายพิน วงษ์จักษุ

๑๒/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ระคำภา

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายวัชระ ศรีสมบรูณ์

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายอนุชิต สดศรี

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงศุภกานต์ ศรีชมชืน

่

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงนริศรา ถาพละ

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงสมิตรา แหเรียง

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงธิดาภรณ์ วงษ์จักษ์

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงกมลชนก โสละห่าน

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงอินทิรา หาญจิตร

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายอนุกูล ไวไธสง

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายพิพัฒน์พล จำนงธรรม

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายธนพล ดีชัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายนพนนท์ เมาทานัง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายทองอินทร์ พงษ์จำนงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงศิรินันท์ ศรีชมชืน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงปณิตา เพียรชัยภูมิ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๙๔ เด็กหญิงบุปผาสวรรค์
กุลศิริ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงปยมาศ เกตุทวี

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศรีชมชืน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงนงนภัส สุภมาตย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงนิภาภร จำบัวขาว

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงพินทอง ไทยภักดี

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงวรนุช พรมบุตร

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงศิมาพร จันทา

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงศศิกานต์ กำลังเดช

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงศุทธวีร์ ศรีจุลลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงไผ่ ธนาไธสง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงภัสรา จำนงบุญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงกุลธิดา โชติประทุม

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงปวริศา งาคม

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๐๘
นายคำพา งาวิจิตร

๒๔/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ถนอมสัตย์
๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายพิชญา ขำเขว้า

๐๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงอาทิตยา เหลือสุข

๒๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงศิริกานดา สมบัติมี

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงพิมพ์นภา อิมกลาง

่

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงกานติมา สนตาเถร

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายรุ่งโรจน์ แก้วเกตุ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายสมจิตร ฟมชัยภูมิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายศุภกิจ ทานาแซง

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ถนอมสัตย์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายอภินันท์ ขยันจิตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงเปรมกมล ครองโปงเกตุ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงพัชรี ศรีษะใบ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงขวัญนภา ปองขันธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงนจันทร์ คำตีบ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงภัทรธิดา ทุพลชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ชินเขว้า

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงสิราวรรณ ขวดชัยภูมิ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงลลิตา รักษานาค

๒๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงภัทรดา เหลาประเสริฐ

๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๒๙
นางลัดดา ไตรเสนีย์

๒๓/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายกิตติชาติ เทพตาแสง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายศาสวัตรา โชคชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายพัชรพล จันทร์เพ็ง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ สิงห์ห้วยไผ่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายศิวกร อุดมพร

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงอรทัย สุดใจ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงจิราภา คนฉลาด

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงจิราพร คนฉลาด

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงอินทุอร เมืองแสน

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงมุตา กุลแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงสุภารัตน์ อินทมาตย์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงณัฐริกา กระแสกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายเลิศศิริ ประกอบศรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายอนุวัฒน์ เวียงอินทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงทอไหมทอง สารทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คิดการ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายอชิระ กรินสูงเนิน

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายสงกรานต์ ทองงาม

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายชญานนท์ วงเสือ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๔๙
นายประทวน เต่าให้

๒๖/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนหนองปลาโดผดุงราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๕๐
นางสาวสมปอง จันชัยภูมิ

้

๒๔/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนหนองปลาโดผดุงราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายประวิทย์ แอ้นชัยภูมิ

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายธนาวัฒน์ โพธิกะ

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายพงศธร นันทะสุข

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายคณิน โหมกลาง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายภูผา คุ้มคง

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงสมฤดี กำลังทรัพย์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงแพรวา ขำชาลี

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายณภัทร ยวงทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๕๙
นางสุนันทา แสงมณี

๐๑/๐๒/๒๕๐๒
โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๖๐
นางอุบลศิลป อินทอง

๒๑/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๖๑
นางสาวสมร แอ้นชัยภูมิ

๒๖/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายพยงค์ ทองพีระ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกะพีดอนขวางวิทยา

้

กะพี

้

 

ชย ๔๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายจตุรภัทร ทวีจิตร

๒๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง กุดเวียน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงนาลา ฮัน

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง กุดเวียน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงวริญญา มีเต้

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง กุดเวียน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายวันเฉลิม ระหารนอก

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง กุดเวียน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายฉัตรชัย เก่งนอก

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง กุดเวียน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายธีระพัฒน์ ศรีไตจรรัตน์

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง กุดเวียน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงบัณฑิตา ทรัพย์ธนัท

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง กุดเวียน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก หวังช่วยกลาง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง กุดเวียน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงกัลยา พยัคฆ์กุล

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง กุดเวียน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงสุนันทา บุญอ่อน

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง กุดเวียน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายสิงห์หา บำรุงนา

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงสุชาดา แซ่ลิม

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายอังศณา นำเจริญลาภ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เลิกสันเทียะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายธนกร ครุตจันทึก

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายธนกฤต ครุตจันทึก

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงนิศาชล ผลงาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายเนรมิต ฤทธิกำลัง

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายนัฎฐวุฒิ รืนภิรมย์

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายนัฎฐวัฒน์ รืนภิรมย์

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายพีรภัทร ความหมัน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายธีรภัทร หมวดชัยภูมิ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายจักรกฤษ์ โวสันเทียะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายปกรณ์ สิงห์กระโจม

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายบุญมาย ชาญณรงค์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายพีระพงษ์ ดีชัยภูมิ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงวนัสนันท์ ศรีไตรภพ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงวรรณิสา หมันสกุล

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงกนกวรรณ จุวรรณฑา

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงเจนจิรา สีมี

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงสุธิดา นุยพูน

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงประภาศรี วงค์กองแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงชุติมา ตุ่ยไชย

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงถิรพร หมันภักดี

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงภัทรธิดา รวดชัยภูมิ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงศศิธร พรประไพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายวิชากร กุญชรรักษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงศิรินภา วงค์ศิลา

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงสิริวิมล ขันนอก

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงชลธิชา สุขนิล

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายอำนาจ ฤทธิกำลัง

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร โค้งขนัน  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายชาคริต นะโนนชัย

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายเกษฎา นาใจกล้า

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายนันทวัฒน์ พรมนอก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายสุพจน์ วิสัยหมัน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงศศิมา เทียงธรรม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงปฐมาวดี พันขวาน้อย

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงสุทธิชา สีสุข

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิยมพงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงวาสินี รักษ์มณี

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงพิจิตรา กลางสาทร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงสุภาวดี ภูมีแกดำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงเกศริน ยอดรัก

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงแพรวนภา กกขุนทด

๓๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงรสรินทร์ แสงพา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงไอรดา นิยมโชค

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงธัญญา สำราญพันธ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงอิสรา เปลียนปู

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงพัทรวรินทร์ สมวรรณ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงหทัยทิพย์ เพชรรักษา

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายศุภชัย ยิมสงบ

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายกฤษฎา ขวดชัยภูมิ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงจิรภิญญา วงษ์ธรรม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงปภาดา คูนา

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายวุฒินันท์ นิยมพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายภูวดล ภาพชัยภูมิ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายภานุวัฒน์ พลนา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายภัครพล รักษ์มณี

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงณัฐธิฌา ชาวสวน

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายณัฐตภูมิ แหลมจีกลำ

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงจิรายุส ยืนยง ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายณัฎฐกิจ บุญพันธุ์ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายธนพัฒน์ พรโสภณ

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายศิลวิจิตร แก้วกระจ่าง

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงชมพู่ จันทร์มี

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายมาโนชญ์ ประดิษฐ์ค่าย ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงชลดา หมันจิตร

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงณัฐวดี ทองอุทัย ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายนพรัตน์ ปญญาคำ

๒๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายภูริพงศ์ หมันจิตร

่

๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ตะหลับแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายภูผา เริงรัง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายรัฐภูมิ นาใจกล้า

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายสืบศักดิ

์

นพวรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงกชนันท์ นิยมวงค์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงปาริฉัตร ทวีพงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ เนาว์นนท์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงวิภาภรณ์ มลฉนวน

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงแสงอาทิตย์ สีวิบูลย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายธีระพัฒน์ หาญคำจันทร์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายตะวันฉาย โสมน้อย

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายสุพสิทธิ

์

ตุนแสน
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ขจรฤทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงปยธิดา อภัยนอก

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงกติกา สนิท

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงศุทธินี สนจัตุรัส

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงปวริศา ปรามิตร

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ เปรมสุข

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายวชิรโชติ บุญพันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายสิรภัทร ตากแดดหัวโทน

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายปรมี กอบุญ

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงอาฐิรญา คุ้มจันทึก

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงอรทัย กล้าขวาน้อย

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงปยภรณ์ รักษ์มณี

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงกุ้งนาง ซอดนอก

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงปวีณ์ลดา อาจอนงค์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงปาณัสมา แจ่มศรี

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงชยุดา ปนทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงอริศรา พัฒนาสันต์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงแพรวา พุกซือ

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงสุภาพร หมันธรรม

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๗๔
นางสาวธนันญาย์ ทิพย์มี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงรพิพิมพ์ รักษ์มณี

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงอรัญญา ขังทัด

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๗๗
นายภักดี นนท์คำจันทร์

๓๑/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๗๘
นายราชเทวี ปทอง

๑๙/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๗๙
นายสิรวิชญ์ วิริยาสับ

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๔ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๑๘๐
นายอภิสิทธิ

์

หาดขุนทด
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๘๑
นายรัฐธรรมนูญ หาญรักษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๘๒
นายวัชระ มีแก้ว

๓๐/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๘๓
นางสาวศุภัสลดา อุตส่าห์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๘๔
นางสาวสุพัตรา คลังสิน

๑๗/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๘๕
นางสาวบุญยานุช คำสอน

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๘๖
นางสาวพิมศิริ ผลทะสี

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๘๗
นายเขตโสภณ ถาวรพรหม

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๘๘
นายนภดล เงินจัตุรัส

๒๒/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๘๙
นายสิทธิชัย มงคลเสริม

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๙๐
นายอณิรุต คูณอุตส่าห์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๙๑
นายศุภกร ลิมเสรีกุล

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๙๒
นายชาญชล รักษ์มณี

๒๒/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๙๓
นางสาวกัญญารัฐ เคลือนไธสง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๙๔
นางสาวอังคณา ใจน้อย

๑๘/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๙๕
นางสาวสุนิสา สุบิน

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๙๖
นางสาววรินทร ชาติชนะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๙๗
นางสาวกมลวรรณ บุญโสพิส

๒๕/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศรีอุดม  

ชย ๔๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายอนุสรณ์ แซ่ตัง

้

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายสุวพิชณ์ แสงใส ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายวิรุฬห์ แดงสูงเนิน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายอองรีภูมิ เจริญอินทร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงรัตติยากร นนท์อ่อน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงพนิดา จันทร์สิงห์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงมาริสา พันพรม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายนภาพัฒน์ ยศชัยภูมิ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงปยมาภรณ์ วรรณวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงนุจรี สุขนาแซง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงพิชาพร ชาดี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายกิจตินัย ดวงนิล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายพีรณัฐ ชาญเขว้า ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายรัฐภูมิ สายอาภรณ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายภานุเดช อ้นกำแพง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายณัชธร โกสุงเนิน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายวัฒนะ วงศ์พิทักษ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๕ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายสิทธิโชค แจ้งไพร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายวรากร วัฒนกุลไพศาล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงชญากานต์ รักษ์มณี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงณัฐธิดา หาญคำจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงรัฐพร รีดี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงอภัสสร เติมผล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงลดาวัลย์ คุ้มหมู่ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายอัษฎาวุธ นิยมชัย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายณัฐภูมิ สถิตย์ค่าย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายอนุวัฒน์ ไตรยศ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายพิทักษ์พงศ์ มะนาวงศ์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายธันวา กำมา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายกรุงเดช กระจ่างวงค์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฮะสูงเนิน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงศิรินภาพร ลุนทะลา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงฐิติมา วิเศษวงษา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงปญภัทร วรรณวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงชลลดา ทูพันธ์ดุง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงสุพรรษา โสภา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงกชณิภา โชคชัย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายศิวกร โม่งปราณี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายบุญวัตต์ ชาญณรงค์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายศักดิรินทร์

์

วีระแพทย์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายธนภัทร คุ้มไพร ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายสกาย ใจอดทน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายเฉลิมชัย จีนชัย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ เพียรชัยภูมิ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงนุชนารถ มนัสสา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงเขมจิรา พันชาลี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงจิรัชญา พรมรักษา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงนวพรรณ พลปกพี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงวิชญาดา วันวิโก ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงอนันตญา ก้านทอง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงสุนิสา ทับทิม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายนรากร บรรณกิจ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายธรรมรัตน์ สีแดง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายนนทกร ปนกลาง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายธนกร การะเกษ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กชายรัฐภูมิ พงษ์ประเสริฐ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงกัลยากร สุวรรณธิสังข์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงณัฐนิชา มีแก้ว ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ สุวรรณรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงอรุณทิพย์ สงชนะ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงพิมทิชา แผนวิชิต ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายชนะชัย เทียมแก้ว ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายสิทธิชัย มาสสันเทียะ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงณัฐณิชา นาคหมืนไวย

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงอภิญาณี โพธิบัติ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงศิริญานิษฐ์ พรมวิเศษ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายทิวากร ฮวดวงษา ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายอภิศร บัวกุล ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายนันทวัฒน์ ผิวผดุง ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายวรันธร บุญเยียม

่

๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สงกอก ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายพัฒนพงศ์ พิลุน ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงกิตติญา นามสันเทียะ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงประภาภรณ์ มิตรกุล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงปราวิส สวัสดี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงปริญยา มาสสันเทียะ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงกวิญจิต ไตรสูงเนิน ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงอริสา ชาติกระโทก ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุภาพ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงอนุชิดา ทูพันธ์ดุง ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงอรชุมา ฤทธิกำลัง

์

๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงกชกร อาจทวีกุล ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงสุนิสา งามขำ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายกรกฎ สุภาแก้ว ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายมงคล ยศประเสริฐ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงพิมพกานต์ คำแสน ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๗ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงปณิสรา ประสงค์อยู่ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงวริศรา คุ้มปรางค์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงอลิษา ประยูรหาญ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืนแผ้ว

่

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายคชานนท์ งาคชสาร

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงณัฐธิชา ดีสา

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงจตุพร กล้ารมราน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงพัชริดา นาคาแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายชัยมงคล เจริญท้าว

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงณัฐพร จันทร์บัว

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงกัลยาธิดา วัดไชย

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายเกรียงไกร หลงแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายวุฒิภัทร นาจันถม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายธนกฤต จิตตภาค

๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พันโบ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม

ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงพรพิมล พงษ์สุวรรณ์

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนหัน ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงจณิสตา หาชัยภูมิ

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนหัน ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงนำทิพย์ สืบสุนทร

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหัน ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงอรอุมา นพวัน

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหัน ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงสาวิกา สืบสุนทร

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหัน ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายกิตตินันท์ จันทิมา

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงสมิตา เชิดชัยภูมิ

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงชนิสรา ทองสุทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายณัฐกรณ์ รัตนพลแสน

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายทัยธนา บัวชุม

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายสุลักษณ์ น้อยอ่อนหล้า

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงภัทรธิดา แยกไธสงค์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงจิรนันท์ คำแสน

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีภิรมย์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงนริธร แนวโนนทัน

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงวนิศรา คำภาเวียง

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ หล้าวงษ์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงธิดาพร พรมสิงห์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงสมพร เชียงจันทร์ดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กุลรักษา ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายศลายุทธ หาญชนะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา หนองนาแซง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๘ / ๒๕๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายเอกราช เขือลำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงเนตรนภา กาลสกุล ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงสาวิตรี บุญโยธา

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงสิริยากร ผาดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงปนัดดา พันโนนงิว

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายกัสกร บุญลอย

๒๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายชุมชน จรัสแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายภานุวัฒน์ นันทะสุธา ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายสุวรรณภูมิ ถนอมเชือ

้

๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายวรากร ยศสาร ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายสินสมุทร อ้อนชัยภูมิ

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงทิดาวัลค์ ติดชัยภูมิ

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงนิภาพร ขวิตชัยภูมิ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงสุตนันท์ จำบัวขาว

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงสุรัชฎา คณะสุข

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงกัญญาวรรณ

ขุนพรม
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายฤทธิจักร กำลังทวี

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายอติวิชญ์ ทองโคตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายณัฐชนน เพชรเขียว

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายเกือกูล

้

ตินชัยภูมิ

้

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ แก่นชัยภูมิ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายสุรเกียรติ กุลาอิม

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายสุรยุทธ์ ชือสัตย์

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายโชคชัย อัตศาสตร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงโบนัส อาจลา

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงกิตติยา คณะสุข

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ หาญพล

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ไตรโยธี

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงอมาวดี ยาขามปอม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แซ่ลี

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายโชกุน ตินชัยภูมิ

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายพีรภัทร โคตะแก่นทราย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายณัฐพงษ์ บกสันเทียะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายศรันย์ ประทังวา

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายวัชรพล กลินสุคนธ์

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๙ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายกฤษฎา มาตรโคกสูง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายอนุภัทร มะลิทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายสุทธิภัทร มงคลใหม่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

เวียงชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงนันทกร ณะรังษี

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ศรีทิพย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงศศิมา ประดับวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงเหมย โคตะแก่นทราย

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงสวรรยา ทรงสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงบุษยมาศ พูลภิรม

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายพอเพียง วิลาจันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ สานโคกสูง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายธนกฤต คณาโจด

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายภานุพงศ์ ภาสกุล

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายพีรภัทร ชินเชษฐ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายชนาธิป กล้าไพรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงพนิดา ประทังวา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงรัตนาวดี สนธิพันธ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงจิรารัตน์ ภูมิโคกรักษ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงกัลยา กำลังทรัพย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ วัฒนศักดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงพิรินยา หินกลาง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายกรวิชญ์ คนฉลาด

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายวัชรพล ศรีทิพย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายชลสิทธิ

์

บุตรเรือน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายธีรพงษ์ ตังวงษ์

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายธีระพัฒน์ ชำนาญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กชายเอกพล พะคุระ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายฉัตรมงคล จินดามาตย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายฉัตรชัย จินดามาตย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงวิภาพร คุณค่าย

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงนำผึง

้

พรมถนนถัว

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงปนัดดา เจริญวัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงอุทัยทิพย์ ถ่อหลักแหลม

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงณัฐศิกาญจน์

หมอนพังเทียม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงณัฐริกา คำนาแซง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงปวีณา ไตรเสนีย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงกัญญาณัช ดิษฐแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ เกียรติชัยภูมิ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงสวรรยา จันมา

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายปณัยกร สุดนักรบ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายแสงสุรี ฝอยเงิน

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายกฤษฎา คำนาแซง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายกฤษดา กระแสกุล

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายโชคชัย ไตรเสนีย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงดวงหทัย ศิริ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงวรรณษา สมนาแซง

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงสายชล ทีบัวบาน

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงมนันยา สระทองอ่อน

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงอภิภาวดี ทองโคตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงมลธิกา จันกามา

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงธนิสา ตูมสันเทียะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงจิราเจต ตินชัยภูมิ

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงจิดาภา พิเศษฤทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงดารินทร์ สุพิพัฒนโมลี

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงธารีวรรณ ทาอ้อ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงกัลยา สร้อยผาบ

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๑๒
นางสาวกฤษนภา ภูศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๑๓
นางสาวทักษพร ธงเฉลิม

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๑๔
นางสาวธารารัตน์ ทุมจันทึก

๑๐/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๑๕
นางสาวนำฝน พลมณี

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๑๖
นางสาวพนารักษ์ สุขสำราญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๑๗
นางสาวพรพิมล ชัยนิคม

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๑๘
นางสาวรุจิรา มาลา

๐๙/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๑๙
นางสาวลัดดา ไชยยงค์

๐๗/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๒๐
นางสาววาสิฏฐี ชลเทพ

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๒๑
นางสาวสิริรัตน์ ศรีหนองบัว

๐๙/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๒๒
นางสาวสุธาสินี แดงสกุล

๑๔/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๒๓
นางสาวสุนิษา จันทร์สอน

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๒๔
นางสาวสุพัตรา พูนประสิทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๔๒๕
นางสาวสุภาวดี เขียวเพชร

๑๗/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๒๖
นายสุริวงศ์ จามะลา

๑๑/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๒๗
นางสาวอทิติยา ขวัญประเสริฐ

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๒๘
นางสาวพัชราภรณ์ ดืมโชค

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๒๙
นางสาวกมลวรรณ ทาณรงค์

๑๘/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๓๐
นางสาวนุศรา ศรีหะมงคล

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๓๑
นางสาวพรชิตา วรรณสาร

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๓๒
นางสาวพรไพลิน ฤาชา

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๓๓
นางสาวมยุรี โหมดสันเทียะ

๑๒/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๓๔
นางสาวรัตนาพร อำมาตย์หิน

๑๙/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๓๕
นางสาวลลิตา หาญสกุล

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๓๖
นางสาววรัญญา นรชาญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๓๗
นางสาววิภาดา นาแฉล้ม

๑๘/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๓๘
นางสาวศศิธร ศรีหะมงคล

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๓๙
นางสาวสุจิตตรา เสนานาม

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๔๐
นางสาวสุธิดา ถินสมบูรณ์

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๔๑
นางสาวสุพัตรา ดวงชัย

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๔๒
นางสาวสุพัตรา ธนาไธสง

๑๒/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๔๓
นางสาวอรอนงค์ ชนะพาล

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๔๔
นางสาวณัฐิดา โคตรอาษา

๑๖/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๔๕
นางสาวสุวิมล หอมระหัด

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๔๖
นางสาวกมลวรรณ เครือเครา

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๔๗
นางสาวกุลปรียา เพ็ชรวิเศษ

๐๖/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๔๘
นางสาวจงรักษ์ อุทัยคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๔๙
นายจักรพรรณ คุ้มกุดขมิน

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๕๐
นางสาวเจนจิรา ปรางสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๕๑
นางสาวชลดา นวมโคกสูง

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๕๒
นางสาวชลิตา คำศิริ

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๕๓
นางสาวชินานันท์ เสาวโชติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๕๔
นางสาวฐาปณี สิงหาอาจ

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๕๕
นางสาวนภสร คงชัย

๐๕/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๕๖
นางสาวพัดชา สุคำภา

๑๗/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๕๗
นางสาวบุศรินทร์ อินทมาตย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๕๘
นางสาวประดุจดาว สีเสมอ

๒๘/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๕๙
นางสาวประภาพร ขอดคำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๔๖๐
นางสาวปาณิสรา ดวงเงิน

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๖๑
นางสาวปาริชาติ ทุยเทศ

๑๙/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๖๒
นางสาวพรสวรรค์ ทองถวิล

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๖๓
นางสาวพิมพ์วรีย์ ด่านกลาง

๑๔/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๖๔
นางสาวภัคจีรา ไชยสิงห์หาร

๐๓/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๖๕
นางสาวภัทราพร ชัยรัตน์

๓๐/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๖๖
นางสาวรุ่งทิวา หอมทรัพย์

๑๕/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๖๗
นางสาวลลิตา ปาสาบุตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๖๘
นางสาววัลคุ์วดี โคตรตาแสง

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๖๙
นางสาวศรวณีย์ เนินชัด

๓๑/๐๑/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๗๐
นางสาวศิริญญา ชาลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๗๑
นางสาวศุภรัตน์ เฉวียงหงส์

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๗๒
นางสาวสัจจพร วิเศษเนตร

๓๐/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๗๓
นางสาวสุกัญญา สอนทุย

๒๖/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๗๔
นางสาวสุนิสา ลาดศิลา

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๗๕
นางสาวสุมาลี สุขวงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๗๖
นางสาวอัครยา ขุลีหลาย

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๗๗
นางสาวจิรัญญา เทศสนัน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๗๘
นางสาวสุพรรษา พบสมัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๗๙
นางสาวชฎาพร น้อยผาง

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๘๐
นางสาวมัจฉรี สีลานาค

๐๗/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๘๑
นางสาวปยนันท์ เครือวัลย์

๐๗/๐๕/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๘๒
นางสาวคมคาย คณาภักดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๘๓
นางสาวจุฑาทิพย์ ประคำสี

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๘๔
นางสาวธาริณี แอ้ชัยภูมิ

๓๐/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๘๕
นางสาวอัญชลี วงษ์หาญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๘๖
นางสาวชลธิชา คำมา

๑๗/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๘๗
นางสาวกรพินธุ์ จอมดวง

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๘๘
นางสาวกาญจน์มณี ติคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๘๙
นางสาวขนิษฐา ยางงาม

๒๐/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๙๐
นางสาวจินตนา วิเศษชาติ

๒๗/๐๗/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๙๑
นางสาวเจนจิรา เมตไทยสงค์

๒๑/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๙๒
นางสาวชรินทร์รัตน์ ขุนตะคุ

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๙๓
นายชาญชัย เกชิต

๑๓/๐๖/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๙๔
นางสาวญาสุภิมนต์ จันทร์เอียม

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๔๙๕
นางสาวณัฐริกา บางวิเศษ

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๙๖
นางสาวทยิดา แสนศิลป

๑๔/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๙๗
นางสาวนภัสวรรณ โคตร์ประทุม

๒๐/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๙๘
นางสาวเนตรนภา คำแหงพล

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๔๙๙
นางสาวปณิดาวรรณ น้อยสุวรรณ

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๐๐
นางสาวประภัสรา เหลียมสิงขร

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๐๑
นางสาวปราณี นาไพวัน

๒๕/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๐๒
นางสาวปานชีวา ทองมาก

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๐๓
นางสาวปยะนุช เหลาชำนิ

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๐๔
นางสาวพรพิมล สุดเคน

๑๖/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๐๕
นางสาวลลิดา ถวิลถึง

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๐๖
นางสาวลักษณ์นารา นันกลาง

๐๗/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๐๗
นางสาววิราภรณ์ จอมศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๐๘
นางสาวศรัญญา เสาะเเสวง

๐๓/๑๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๐๙
นางสาวศิริวรรณ ภูนบผา

๓๑/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๑๐
นางสาวสิริประภา โชติการ

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๑๑
นางสาวสุกัญญา คันธะมาลย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๑๒
นางสาวสุชาวดี เจริญธรรม

๑๘/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๑๓
นายสุมนัส สายจันดี

๐๗/๐๔/๒๕๓๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๑๔
นางสาวอรวรรณ สำเริงรัมย์

๒๘/๐๑/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๑๕
นางสาวอักษรทิพย์ ชัยบุตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๑๖
นางสาวพงศยา เพชรสท้านกุล

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๑๗
นายชัยชนะ สิงโห

๑๙/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๑๘
นายนวมินทร์ นวลศิลป

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๑๙
นางสาวจารุวรรณ นามอาษา

๒๖/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๒๐
นางสาวธัญญาเรศ ศรีวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๒๑
นางสาวมานิษา แก้วกุ่ม

๑๖/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๒๒
นางสาวเพ็ญพักตร์ วงษาบุตร

๐๗/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๒๓
นางสาวสุดารัตน์ ปะวันนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๒๔
นางสาวอารียา เคนกุล

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๒๕
นางสาวอินทิรา ลิลาศ

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๒๖ นางสาวกรรทิมาภรณ์
โลกระโทก

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๒๗
นายกฤษดา พันธ์มะโน

๐๑/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๒๘ นางสาวกัญญาลักษณ์
ไว้สันเทียะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๒๙
นายคะนองศักดิ

์

ช้าชำนาญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๔ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๕๓๐
นางสาวเจนจิรา รุ่งเรือง

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๓๑
นายณัฐศิษฏ์ ชาญฤทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๓๒
นางสาวต่อกุศล สียางนอก

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๓๓
นางสาวทักษพร กินโนนกอก

๐๕/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๓๔
นายเทพพิทักษ์ สวยกลาง

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๓๕
นายนันธวัต เจือมา

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๓๖
นายประมวลศักดิ

์

กัณหา
๒๑/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๓๗
นายรัฐพงษ์ หมืนจิตร

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๓๘
นางสาวรุ่งนภา สารีราช

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๓๙
นางสาวลลิตา มาอ่อง

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๔๐
นางสาววัชรินทร์ ดงคำสี

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๔๑
นางสาวศิริวรรณ คงขุนทด

๑๗/๐๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๔๒
นางสาวสุชานรี โพยนอก

๓๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๔๓
นางสาวสุดารัตน์ แสงจิตร

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๔๔
นางสาวสุมินตรา ประสิทธินอก

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๔๕
นางสาวอาริยาภรณ์ พลอยบ้านแพ้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๔๖
นางสาวชลิตา จันทร์ตา

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๔๗
นางสาวพรยุรี เบ้าชัยภูมิ

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๔๘
นางสาวราตรี

หวังประสพกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๔๙
นายศุภรัสมิ

์

บุญประกอบ
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๕๐
นายอนิวัฒติ

์

จันทร์นัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๕๑
นายอภินันท์ บุญเพชรรัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๕๒
นางสาวอริษา สุดใจ

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๕๓
นางสาวอิศริยา ทองจำรูญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๕๔
นายวัฒนชัย มือชัยภูมิ

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๕๕
นายกนกพล จันณรงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๕๖
นางสาวเกศราภรณ์ ดิเรกโชค

๑๔/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๕๗
นางสาวคณิตฐา จำปาชัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๕๘
นายจอมพล ไชยยงยืน

๑๒/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๕๙
นางสาวจิราภรณ์ สีบุญเขียน

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๖๐
นางสาวชลิตา ชำนาญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๖๑
นางสาวชุติมา ดงทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๖๒
นางสาวณัฐริกา วายุพล

๑๙/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๖๓
นางสาวธิดารัตน์ จุลอักษร

๒๑/๐๖/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๖๔
นางสาวธิดารัตน์ ลาดนอก

๒๒/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๕ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๕๖๕
นางสาวธิดารัตน์ พลซ้าย

๐๒/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๖๖
นางสาวนารีนารถ มูลตรีมา

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๖๗
นายเปยมศักด์ ดิษฐบรรจง

๒๘/๐๗/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๖๘
นางสาวรัตนพร โฆษิตธนสาร

๑๒/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๖๙
นายวรกฤษ บุญทน

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๗๐
นางสาวสาวิตรี คำกองแพง

๐๒/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๗๑
นางสาวสุธิยา ขอมราช

๐๒/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๗๒
นางสาวสุภัสสร ต้องถือดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๗๓
นายอนันต์ วาโยหะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๗๔
นายเอนกพงศ์ มาตรวังแสง

๓๐/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๗๕
นายนันทวัฒน์ ตลับเพชร

๐๓/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๗๖
นายนรินทร์ศักดิ

์

นนท์สะเกตุ
๐๘/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๗๗
นางสาวศิริภรณ์ มาลา

๒๒/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๗๘
นางสาวสุนิดา หลวงพินิจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๗๙
นางสาวชลธิชา ต่อสกุล

๐๑/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๘๐
นายภูมินทร์ ประเสริฐ

๑๘/๑๒/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๘๑
นางสาวกันธิชา แต่งภูมิ

๑๔/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๘๒
นางสาวเกษวลี เครือเนตร

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๘๓
นางสาวไกรริน อาจประจักษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๘๔
นายจักรารัตน์ กองโคตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๘๕
นางสาวเจวริน อันพิมพ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๘๖
นางสาวชวนฝน มาพิบูลย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๘๗
นางสาวฐิติพร คุรุวงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๘๘
นางสาวตุ๊กตา แก่นเพชร

๑๐/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๘๙
นายธัญพิสิษฐ์ พรมณี

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๙๐
นายนวาภิวัฒน์ บำรุงชัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๙๑
นางสาวนันทวดี จาดนอก

๐๕/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๙๒
นายนันทวัฒน์ ฤทธิญาณ

๐๖/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๙๓
นายเนติพงษ์ มิตรรักษ์

๑๑/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๙๔
นางสาวภาวรินทร์ กองม่วง

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๙๕
นายมนัสกร เปล่งวรรณ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๙๖
นายมโนต ไขโพธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๙๗
นางสาวมาติกา กลินสุคนธ์

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๙๘
นางสาวศิราเกษ จำปาทอง

๒๖/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๕๙๙
นางสาวศิรินทิพย์ นาคคำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๖๐๐
นายสุทธิพงษ์ เขตขาม

๑๙/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๐๑
นางสาวสุภาพร มงคลพันธ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๐๒
นางสาวสุวาลักษณ์ แก้วงาม

๐๔/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๐๓
นางสาวเหมือนฝน นุมขุนทด

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๐๔
นางสาวอมรรัตน์ บัวแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๐๕
นางสาวอรญา คุณชืน

่

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๐๖
นางสาวอรอนงค์ จันนพคุณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๐๗
นางสาวอัยรินทร์ จันทรสิทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๐๘
นายสายชล สง่าแรง

๒๒/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๐๙
นายสุทัศน์ คำโพธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๑๐
นางสาวกรกนก แย้มทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๑๑
นางสาวกิตติยา ชมชัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๑๒
นางสาวจารุธร สอนจันทร์แดง

๓๑/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๑๓
นางสาวจิตรทิวา พลไธสงค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๑๔
นางสาวจิตรัตน์ดา หาสีเสียด

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๑๕
นางสาวนิลาวรรณ มีสันเทียะ

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๑๖
นางสาวเบญจวรรณ พรมรินทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๑๗
นางสาวปวีณา เอกตาแสง

๐๘/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๑๘
นายปญจพล หมอกมืด

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๑๙
นางสาวพลอยไพรริน พิกุล

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๒๐ นางสาวพิมพ์ประพัฒน์
สมัดชัย

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๒๑
นางสาวแพรวพิลาส รอญยุทธ

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๒๒
นางสาวศิริกมล นาบำรุง

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๒๓
นางสาวศุภพร นักทำนา

๒๐/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๒๔
นางสาวศุภรัตน์ อ่อนอุทัย

๒๗/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๒๕
นางสาวสุชาดา ธรรมประโชติ

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๒๖
นางสาวสุธินันท์ เชือไพบูลย์

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๒๗
นางสาวหทัยทิพย์ หิรัญเทศ

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๒๘
นางสาวหนึงฤทัย

่

ใจชอบงาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๒๙
นางสาวหฤทัย สร้อยสุวรรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๓๐
นางสาวอุมากร บุญปญญา

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๓๑
นางสาวกนกอร สมานเกียรติ

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๓๒
นางสาวผกาทิพย์ ต่อพันธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๓๓
นางสาวพรพิมล ปาวะรีย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๓๔
นางสาวสุดารัตน์ กาญจนสกุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๗ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๖๓๕
นางสาวสุนิสา ทิพมาศนานนท์

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๓๖
นางสาวกาญจนา เจนชัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๓๗
นายธีรพงษ์ คนบำรุง

๒๑/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๓๘
นายภัทรพล ประเสริฐ

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๓๙
นายมาวิน เจิมจันทึก

๓๐/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๔๐
นางสาววิลัยลักษณ์ จอดนอก

๑๙/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๔๑
นายภูเมศร์ พรมพยอม

๐๔/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๔๒
นายณิชพน โสภาพ

๐๓/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๔๓
นายธนากร แย้มกสิกร

๑๒/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๔๔
นางสาวกมลนิตย์ ทรัพย์เมือง

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๔๕
นางสาวกัญญารัตน์ กองทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๔๖
นางสาวเกวลี แสงสว่าง

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๔๗
นางสาวขวัญศิริ ยุทธิยา

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๔๘
นางสาวเขมิกา วงศ์ละคร

๒๔/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๔๙
นางสาวจริญธร โก้ชัยภูมิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๕๐
นางสาวจีราภรณ์ พรหนองแสน

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๕๑
นางสาวชมพูนุช ภูมิโคก

๒๕/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๕๒
นางสาวญาณิศา สุดสุภาพ

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๕๓
นายณัฐพล ถินทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๕๔
นางสาวธณิกานต์ ฤทธิชัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๕๕
นางสาวบุษบา เจ็กสูงเนิน

๑๓/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๕๖
นางสาวเบญจวรรณ นาปาน

๒๘/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๕๗
นางสาวประภาสิริ ผมเพ็ชร

๐๙/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๕๘
นางสาวผกามาศ สมจิตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๕๙
นางสาวภาวิตา ม่วงเพชร

๐๙/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๖๐
นางสาวเมธาวี ลมคำภา

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๖๑
นางสาววนิดา แสงขุรัง

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๖๒
นางสาววราภรณ์ กุลเเพง

๐๔/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๖๓
นายวีรพงศ์ ปุราสะดึง

๒๔/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๖๔
นางสาวศศิมาพร เอนดู

๐๕/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๖๕
นางสาวศิริวรรณ พรมกระโทก

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๖๖
นางสาวศุภรัสมิ

์

ดัดขุนทด
๑๒/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๖๗
นางสาวสิริยากรณ์ จันดา

๑๔/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๖๘
นางสาวสุพัตรา ชนะวงค์

๓๐/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๖๙
นางสาวสุภาภรณ์ แก้วพิภพ

๑๙/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๘ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๖๗๐
นางสาวสุวนันท์ ดาวศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๗๑
นางสาวเหมือนฝน ทองพันลำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๗๒
นางสาวอาริยา ชาวขุนทด

๐๓/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๗๓
นางสาวกฤตภัค ดีสวัสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๗๔
นางสาวกาญจนา โบงูเหลือม

๒๗/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๗๕
นางสาวเกศินี ไพลสันเทียะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๗๖
นางสาวจตุพร หอมระหัด

๐๕/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๗๗
นางสาวจิราภา ฉัตรจังหรีด

๐๖/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๗๘
นางสาวเจษฎาภรณ์ ยะสีดา

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๗๙
นางสาวชไมพร คนหาญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๘๐
นางสาวณัฐกมล เชือประยูร

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๘๑
นางสาวณัฐริกา นิลโท

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๘๒
นางสาวนุชรี คงโนนกอก

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๘๓
นางสาวบุษวรรณ ครบุรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๘๔
นายปฏิภาณ หนูทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๘๕
นางสาวปรินดา เพ็ชรนอก

๓๐/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๘๖
นางสาวพิชญากานต์ ชำนาญกลาง

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๘๗
นางสาวไพรินทร์ เกิดประวัติ

๒๒/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๘๘
นางสาวภิญญานัญญ์ เคนจัตุรัส

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๘๙
นางสาวยุพาพร ขอสูงเนิน

๒๒/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๙๐
นางสาววนิดา กุดหินนอก

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๙๑
นางสาววาสนา ไทยทวี

๑๙/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๙๒
นายวุฒิชัย บุตะเขียว

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๙๓
นางสาวศิรประภา เถาว์พันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๙๔
นายศุภชัย มันเรืองศรี

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๙๕
นางสาวสายฝน บุญบุตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๙๖
นางสาวสุนิสา เหล่าจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๙๗
นางสาวสุภาพร เหบขุนทด

๑๕/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๙๘
นางสาวสุมน พลอาสา

๒๗/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๖๙๙
นางสาวเหมือนฝน ชิงไธสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๐๐
นายอนุสรณ์ สิทธิโคตร

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๐๑
นางสาวอารียา มอมขุนทด

๑๓/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๐๒
นางสาวจันทร์นภา พิลาหา

๒๖/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๐๓
นางสาวจารุวรรณ เวชไธสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๐๔
นายจิรวัฒน์ ดอนดี

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๗๐๕
นางสาวจุรีพร สารการ

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๐๖
นางสาวชริญญา เลิศขามปอม

๐๑/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๐๗
นางสาวชลลัดดา กุลาสา

๑๓/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๐๘
นางสาวฐานิกา สารเมธา

๑๗/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๐๙
นางสาวณัฐกานต์ สระกลาง

๒๓/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๑๐
นางสาวดุสิตา สุดไพศาล

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๑๑
นายทวีศักดิ

์

ถาวร
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๑๒
นายปฏิภาณ สมอเขียว

๐๕/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๑๓
นางสาวพรนรินทร์ ไชยคำหาญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๑๔
นางสาวพัชรี วิลาชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๑๕
นางสาวสิริมา ยศรุ่งเรือง

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๑๖
นางสาวหทัยรัตน์ ลือโสภา

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๑๗
นางสาวอภิญญา อบรมย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๑๘
นางสาวอรวี ทำนา

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๑๙
นายกิตติภูมิ เหลาเพชร

๑๘/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๒๐
นางสาวจารุวรรณ กุดแถลง

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๒๑
นางสาวจิดาภา กาฬเพ็ญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๒๒
นางสาวจิริยา ร่องบุตรศรี

๑๗/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๒๓
นางสาวฉัตรวิภา ยศรุ่งเรือง

๐๑/๐๘/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๒๔
นางสาวชลธิชา ศรีโย

๒๔/๐๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๒๕
นายชุติมันต์ เดชพลกรัง

๑๗/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๒๖
นางสาวฐิติมา จันทร์สว่าง

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๒๗
นางสาวณัฐริณีย์ พลศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๒๘
นายเดชาวัฒน์ งามดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๒๙
นางสาวธริญา สาสีเสาร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๓๐
นางสาวนันทพร คำนาค

๑๒/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๓๑
นางสาวบัวแก้ว จรรยา

๓๐/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๓๒
นางสาวปฐมาพร อินทร์ทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๓๓
นางสาวพรพรรณ แย้มฎีกา

๒๙/๑๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๓๔
นางสาวรุจิรา นนท์ขุนทด

๑๑/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๓๕
นางสาววชิรนันท์ แคนชัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๓๖
นางสาวศิรินภา มังสมบัติ

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๓๗
นางสาวสถิรพร คำไพเราะ

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๓๘
นางสาวสุนิษา ลาดบัวขาว

๒๕/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๓๙
นายอัครพนธ์ โพธินอก

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๗๔๐
นายอาริยะชล ทะเจริญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๔๑ นางสาวกาญจนวรรณ
โตนำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๔๒
นายคุณากร กองม่วง

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๔๓
นางสาวชลดา ประโพธิศรี

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๔๔
นายณัฐพล สารยศ

๑๖/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๔๕
นายเทพาทิพย์ รักษ์ศิลป

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๔๖
นายธวัชชัย สีแวงนอก

๐๙/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๔๗
นายนฤสรณ์ นะมะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๔๘
นางสาวบุษกรณ์ แสงศิริ

๒๗/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๔๙
นายปยะณัฐ ธารณะกลาง

๒๑/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๕๐
นางสาวปยาพร แผงตัน

๓๑/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๕๑
นางสาวพิมพ์พรรณ พากุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๕๒
นางสาวยุภาพร พร้อมสันเทียะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๕๓
นางสาวศิริขวัญ สิงห์กุล

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๕๔
นายเศรษฐพงศ์ เชืออาสา

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๕๕
นางสาวอัจฉรียา รอดวินิจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๕๖
นางสาวสุกานดา รุจาคม

๓๐/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๕๗
นายเกียรติศักดิ

์

ศรีวุย
๑๔/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๕๘
นายขวัญชัย ปลาโพธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๕๙
นายจิตติพงศ์ เคียงจัตุรัส

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๖๐
นายโชติวุฒิ สุดจริง

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๖๑
นายฐาปกรณ์ ประจวบสุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๖๒
นางสาวณฐิกา รวมขุนทด

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๖๓
นายณัฐวัฒน์ พบวันดีฤชากุล

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๖๔
นายธรรมวัฒน์ รองแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๖๕
นางสาวประภาศรี ปะมะโน

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๖๖
นางสาวปยะธิดา คำภาส

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๖๗
นายพิทยา ชุ่มวงษ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๖๘
นายภูวดี สมภา

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๖๙
นางสาวรันธยา สิงห์คำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๗๐
นางสาวสิริลักษณ์ รัตนีย์ศรีบัณฑิต

๐๓/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๗๑
นายอิสระ พิลาตัน

๐๑/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๗๒
นายกรวินท์ คาดสนิท

๒๑/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๗๓
นายกษิตินาถ งามสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๗๔
นายกิตติศักดิ

์

กิขุนทด
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๗๗๕
นายฉัตรพล กงไธสง

๓๐/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๗๖
นายธนากร กุลลาศ

๐๔/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๗๗
นายพิเชษฐ แสงคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๗๘
นายยศพล สาคร

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๗๙
นางสาวยุวรี เพ็งชัยศิลป

๐๗/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๘๐
นายวรวุฒิ ดานะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๘๑
นางสาวศินีนารถ เนตรสูงเนิน

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๘๒
นางสาวสุดารัตน์ ตุ้มสูงเนิน

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๘๓
นางสาวอังคณารินทร์

หอมขุนทด
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๘๔
นายภาสกร มืมขุนทด

๐๓/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๘๕
นายกิตติพงศ์ พรสวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๘๖
นายเกรียงเดช จ๋าพิมาย

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๘๗
นายธนวัฒน์ อำไธสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๘๘
นางสาวธัญญลักษณ์ สายสระน้อย

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๘๙
นายประมณัส จันทร์เทาว์

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๙๐
นายภควัต ภิรมย์ชม

๐๑/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๙๑
นายยุทธพงษ์ บุญงาม

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๙๒
นายรัชฌานนนท์ เพิมไพบูลย์

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๙๓
นายอนุชา แสงอรุณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๙๔
นายภาสกร เดชบุรัมย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๙๕
นางสาวกมลรัตน์ การเร็ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๙๖
นางสาวกัญญารัตน์ รวดเร็ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๙๗
นางสาวกานดาวดี ตุงชีพ

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๙๘
นางสาวจิรนันท์ มูลนิคม

๑๘/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๗๙๙
นางสาวจุภาภรณ์ อรุณโน

๐๓/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๐๐
นางสาวชมพูนุช ธรรมนิยม

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๐๑
นายโชคทวี คำโหยก

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๐๒
นางสาวณัฐชา มาลัย

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๐๓
นางสาวณัฐวรรณ บุญช่วยชู

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๐๔
นายธนกร สัมพันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๐๕
นางสาวธิดารัตน์ คำภูแสน

๐๖/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๐๖
นางสาวนภัสวรรณ อินทองหลาง

๐๙/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๐๗
นายนัทธพงศ์ แถววิชา

๑๓/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๐๘
นางสาวนารีรัตน์ ฝายประสิทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๐๙
นางสาวปญณพร พิพิธพล

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๘๑๐
นางสาวภาณุมาศ ทองอินทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๑๑
นางสาวมยุรา คำมูลเเสน

๒๙/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๑๒
นางสาวรังสิยา ศรีชนาพันธ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๑๓
นางสาวรุ่งทิวา อ่อนมะลัง

๐๗/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๑๔
นางสาววรภรณ์ เงินชัยสงค์

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๑๕
นางสาวศศิธร พิมพ์ลาศรี

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๑๖
นางสาวศิริญากรณ์ ทำไหม

๑๑/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๑๗
นางสาวศิริลักษณ์ เหมือนพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๑๘
นางสาวสุกัญญา โถวิเชียร

๒๓/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๑๙
นางสาวสุพิณญา จอดนอก

๒๓/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๒๐
นายอนุวัฒน์ ขุมทรัพย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๒๑
นางสาวอภิญญา ยางศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๒๒
นางสาวกัญญารัตน์ อมรนัต

๐๓/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๒๓
นางสาวกันต์หทัย โอกระโทก

๐๙/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๒๔
นายกิตติธัช วารินทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๒๕
นางสาวจิราภรณ์ สวัสดิรักษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๒๖
นางสาวชนัญญ์ธนิษฐ์ กอประเสริฐสุด

๐๕/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๒๗
นางสาวชลธิชา แสนเสนาะ

๐๓/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๒๘
นางสาวณัฐกร พลพิทักษ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๒๙
นางสาวณัฐริกา แม๊กพิมาย

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๓๐
นางสาวดารากร ฉลองชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๓๑
นางสาวธนัญญา สังขรัตน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๓๒
นายนพดล ขำวิจิตร

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๓๓
นางสาวนมิดา มานะสุวรรณศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๓๔
นางสาวนันทนา ดาเวช

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๓๕
นางสาวปาริฉัตร รอนยุทธ

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๓๖
นางสาวพีรญาณ์ หิรัญเกิด

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๓๗
นางสาวภาวิณี เกาะม่วงหมู่

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๓๘
นางสาวมาลัยพร เทียบแสน

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๓๙
นางสาวรัชดาภรณ์ ขวาไทย

๑๖/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๔๐
นางสาวลลิตา ประสานศักดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๔๑
นางสาววณิชชา ลาดจันทร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๔๒
นางสาววรีรัตน์ ล้อมจันทร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๔๓
นางสาวศิริลักษณ์ สิงห์ทุย

๓๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๔๔
นางสาวสาวิตรี จิตรโคตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๘๔๕
นางสาวสุปราณี มะลี

๒๕/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๔๖
นางสาวอภิญญา ประสานศักดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๔๗
นางสาวกมลชนก ศรีพนม

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๔๘
นางสาวเกศินี มิงโอโล

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๔๙
นางสาวขนิษฐา ศรีทองคำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๕๐
นายจารุวัฒน์ เจริญโภค

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๕๑
นางสาวเจริญรัตน์ นาเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๕๒
นายชัชพงศ์ พิทักษ์พล

๒๐/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๕๓
นายณัฐพล จันทะดวง

๒๗/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๕๔
นางสาวณิชกานต์ แคเขว้า

๑๓/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๕๕
นางสาวธนากร พบชัยภูมิ

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๕๖
นายนพรัตน์ ทิพภูเขียว

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๕๗
นางสาวนันทพร พลยางนอก

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๕๘ นางสาวเบญจมาภรณ์
ชาวสวน

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๕๙
นางสาวปนัดดา มากระเซ็น

๐๓/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๖๐
นางสาวปาริชาต ชินรัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๖๑
นางสาวพัชราภรณ์ โคกม่วง

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๖๒
นางสาวแพรวนภา กายชัยภูมิ

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๖๓
นางสาวมณีรัตน์ เชิญกลาง

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๖๔
นางสาวรติมา ริมขามปอม

๒๘/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๖๕
นางสาววริศรา ชืนสันเทียะ

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๖๖
นายวิทวัฒน์ หิรัญพิพิธชัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๖๗
นายวุฒิชัย มุเขวา

๒๖/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๖๘
นายศุภชัย หวังวัดกลาง

๑๗/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๖๙
นางสาวสิริกาญจน์ กังขอนนอก

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๗๐
นางสาวสิริภา สมศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๗๑
นางสาวสุกันยา สงสันทิ

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๗๒
นางสาวสุชาดา นันบุตดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๗๓
นางสาวสุภาวดี วาวจะโปะ

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๗๔
นางสาวสุรภา ชูสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๗๕
นางสาวอทิติยา ทวนสระน้อย

๒๐/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๗๖
นางสาวกรรณิการ์ ผาทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๗๗
นางสาวขนิษฐา เถือนสันเทียะ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๗๘
นางสาวจารุวรรณ อวบสันเทียะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๗๙
นางสาวจิราภา แก้วประทุม

๐๘/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๔ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๘๘๐
นางสาวชนิสรา ปราบพาลา

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๘๑
นายชัยวัฒน์ สุนทรวัฒน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๘๒
นางสาวธันวารัตน์ โพธินอก

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๘๓
นางสาวนภสร ชินหงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๘๔
นางสาวนิภารัตน์ นานอก

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๘๕
นางสาวเบญจวรรณ ขึมสันเทียะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๘๖
นางสาวปรีชญา ปลาหนองโปร่ง

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๘๗
นางสาวผกาวรรณ สุขสำราญ

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๘๘
นางสาวพิมพ์ใจชนม์ แสนณรงค์

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๘๙
นางสาวฟารุ่ง บ่อสารคาม

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๙๐
นางสาวยุวดี โททำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๙๑
นายฤทธิเกียรติ ไวบรรเทา

๑๖/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๙๒
นางสาววัชรีญา แพงบุดดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๙๓
นางสาววิลาสินี นิยมธรรม

๒๓/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๙๔
นางสาวศศิพิศิษฐ์ คมขำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๙๕
นางสาวสกุลตลา เทพนัส

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๙๖
นางสาวสิริจรรยา เลกลาภ

๑๖/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๙๗
นางสาวสิริรัตน์ เฉลียวศิลป

๐๗/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๙๘
นางสาวสุครีม มารมย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๘๙๙
นางสาวสุชาดา หมันแคน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๐๐
นางสาวสุธาริณี เทอมหวาย

๑๖/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๐๑
นางสาวสุภาวดี ศรีสกุล

๑๐/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๐๒
นายเสกสิทธิ

์

ถูระพี
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๐๓
นางสาวอนุธิดา ธงเฉลิม

๒๑/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๐๔
นางสาวกนกวรรณ ใจคุณ

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๐๕
นางสาวกัญญาณัฐ เพียภูเขียว

๑๙/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๐๖
นางสาวเกตุศิริ โลมะบุตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๐๗
นางสาวจุฬาลักษณ์ อันทะปญญา

๑๐/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๐๘
นางสาวชนิสรา บุญคำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๐๙
นายชานนท์ พระจอหอ

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๑๐
นางสาวณัฐธิรา มาเหง่า

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๑๑
นายธันวา ท่อนพุดซา

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๑๒
นางสาวนงคาร หล้าชน

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๑๓
นางสาวนฤมล สงครามภู่

๒๙/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๑๔
นางสาวบุษกรรัตน์ อินทร์เพชร

๒๗/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๕ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๙๑๕
นางสาวปนัดดา ทานิล

๐๓/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๑๖
นางสาวปวีณา ตุ้มนอก

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๑๗
นางสาวปยะนัฐ คำคูณ

๒๔/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๑๘
นางสาวพรภิมล สมมะเริง

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๑๙
นางสาวมุทิกา พรมบุตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๒๐
นางสาววนารักษ์ โซ่พิมาย

๑๘/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๒๑
นางสาววรรณิภา แสนบูราณ

๐๑/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๒๒
นางสาวศิรินันท์ สถิตชัย

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๒๓
นางสาวสาวิตรี เฟองสูงเนิน

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๒๔
นางสาวสุนารี เผือนสูงเนิน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๒๕
นางสาวสุวรา ชิดทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๒๖
นายอนุรักษ์ ภาสดา

๑๔/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๒๗
นางสาวอรวรรณ์ สงวนศิลป

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๒๘
นางสาวกฤติมา ตันปน

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๒๙
นายกิตติพงศ์ พลตะคุ

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๓๐
นายชนะชัย หวังห้องกลาง

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๓๑
นางสาวชลธิชา ผลจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๓๒
นายณัฐพงศ์ หงษ์บุญ

๑๔/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๓๓
นายทรงวิทย์ วงศ์กระต่าย

๑๓/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๓๔
นางสาวนฤมล นินกลาง

๒๓/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๓๕
นางสาวนิตยา ศรีสุวรรณ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๓๖
นางสาวปณิฏฐา วงศ์สม

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๓๗
นางสาวปนัดดา ลับขุนทด

๒๓/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๓๘
นางสาวพรชนิตว์ รังษี

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๓๙
นางสาวแพรวพรรณ ทวีคูณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๔๐
นางสาวภาณุมาศ พานเมือง

๑๓/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๔๑
นางสาวรัตติยา เลไทย

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๔๒
นายวงศกร ข้องชัยภูมิ

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๔๓
นางสาวศันสนีย์ เมนขุนทด

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๔๔
นางสาวสาวิตรี บู่ทองจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๔๕
นางสาวสุกัญญา สมพงษ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๔๖
นางสาวสุจิตรา ศรีหาวัตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๔๗
นายจักรพงษ์ มุ่ยหยา

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๔๘
นางสาวณัชวรรณ พุ่มมะเริง

๐๗/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๔๙
นางสาวนันทิกา ปนสุวรรณ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๙๕๐
นางสาวบุษกร เก่งนอก

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๕๑
นายภาคภูมิ เจียระนัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๕๒
นายเรืองฤทธิ

์

ภูนาสูง
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๕๓
นางสาววนิดา พินตะคุ

๒๑/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๕๔
นายศราวุฒิ อินคำแสง

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๕๕
นางสาวโสภิศ เอกวุธ

๑๒/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๕๖
นายณัฐพัทธ์ อินทร์มะดัน

๐๒/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๕๗
นางสาวกัตติกา ดีนาง

๐๕/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๕๘
นางสาวนิภาพร พุทไธสงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๕๙
นางสาวอัจฉริยา พิลาจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๖๐
นางสาวสุคาวิน มาว

๑๙/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๖๑
นางสาวกนกพร ศรีเทศ

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๖๒
นายมนตรี กีนะขาม

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๖๓
นางสาวศิรินันท์ โคตรโนนกอก

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๖๔
นายอินทรัตน์ รัตนปราณี

๓๐/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๖๕
นายดาลิม เลียง

๒๖/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๖๖
นายณัฐพล สะเดา

๒๙/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๖๗
นายธนกฤต ขันชัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๖๘
นายนิติภูมิ ศรีเเสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๖๙
นายปณิธาน เพิมพูล

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๗๐
นายศุภกร สีแก

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๗๑
นายอานนท์ โพโสภา

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๗๒
นายอดิศักดิ

์

งาคะเชนท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๗๓
นางสาวกาญจนา ฝนโคกสูง

๑๘/๑๐/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๗๔
นางสาวเจนจิรา คงชาลี

๑๕/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๗๕
นางสาวดารณี แก้วเมืองเก่า

๑๒/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๗๖
นางสาวปณฑิรา เชือนาฮี

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๗๗
นางสาวพิมพ์ฉาย พูลแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๗๘
นายอัษฎาวุฒิ ไตรเสนีย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๗๙
นางสาวกนกณัฐ ดำนิน

๑๕/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๘๐
นางสาวจุฑาทิพย์ เทศนอก

๑๒/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๘๑
นางสาวจุติพร อุดมทรัพย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๘๒
นางสาวธนัช แก่งสันเทียะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๘๓
นางสาวนรีวรรณ บุญช่วย

๐๖/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๘๔
นางสาวนุจรี อนุวาลย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๗ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๑๙๘๕
นางสาวยลดา ศรีบุญโรจน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๘๖
นางสาววริศราภรณ์ บุญราษฎร์

๐๙/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๘๗
นางสาวสุมิตรา ถาวงษ์กลาง

๑๐/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๘๘
นางสาวอุษามณี ศิริเวช

๓๐/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๘๙
นางสาวกานต์ธีรา คาดสนิท

๒๑/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๙๐
นางสาวคณิตฐา อินทร์ขามปอม

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๙๑
นางสาวคุณัณญา ศรีโย

๑๖/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๙๒
นางสาวจันทิมา กองษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๙๓
นางสาวจุฑาภรณ์ กอสีลม

๑๖/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๙๔
นางสาวจุฬาลักษณ์ ลีขามปอม

๒๓/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๙๕
นายชัยธเนศ ฦๅนาม

๑๗/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๙๖
นายโชคชัย พัฒศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๙๗
นายพชรพล ดงพอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๙๘
นางสาวรวิภา ศรีเชียงสา

๑๑/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๑๙๙๙
นางสาววาสนา พิมพันสังข์

๒๗/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๐๐
นางสาวสรัญญา ปลังกลาง

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๐๑
นางสาวชนินารถ ประเชษฐา

๑๘/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๐๒
นางสาวเมริน จันละพันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๐๓
นายจักรภัทร บุญเทียง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๐๔
นางสาวภัทราภรณ์ ดีกุดตุ้ม

๑๙/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๐๕
นางสาววรดา ชานันโท

๐๔/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๐๖
นางสาวปยะภรณ์ ธนะรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๐๗
นางสาววริศรา เสียนาสระ

๐๔/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๐๘
นางสาวบุษยมาส วรพล

๐๑/๐๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๐๙
นางสาวอัญชลี จุลนิคม

๐๖/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๑๐
นายเจตนิพัทธ์ ช่วยอุปการ

๐๑/๐๗/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๑๑
นายชินกร ขุนม่วง

๒๗/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๑๒
นายไพโรจน์ ต้นจำปา

๐๔/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๑๓
นายรังสันต์ สาขาม

๑๗/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๑๔
นางสาวสุพรรษา เรืองเจริญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๑๕
แม่ชีโสภาลักษณ์ จงกลนี ๙/๙/๒๕๑๐ วัดปาคลองสมบูรณ์ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงเปมมิกา ผดุงจิตร

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงอรปรียา กาลเขว้า

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงอนันญา รอนยุทธ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงอรปรียา มงคลพงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๘ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงทิฆัมพร นารีจันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงศดานันท์ พิจิตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงวรรวิสา วงษ์ลา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายลัทธพล เหล่าดิม

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายธีรภัทร สุกรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายพิชเยศ ผดุงโชค

๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงปานระพี ดวงโกสุม

๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงณัฐกมล สังกะ

๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงกรรณิกา สีหานู

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงกมลวรรณ คลังชำนาญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายพิสิษญ์ คำยง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายจีระศักดิ

์

หิรัญคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายเอกภพ ชัยชิต

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงสโรชา เจริญเขตร์

๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงชลธีทอง ดีไธสง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงสราลี ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงรสยา ทาลี

๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงวันวิสาข์ ผ่องสกุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงชลธิชา โพธิเจริญศรี

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๓๙
นายจตุพล ชอบค้า

๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๔๐
นางสาวธัญญารัตน์ มคคลกุล

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๔๑
นางสาวณัฐรินทร์ พงษ์สะพัง

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๔๒
นายฐิติพงศ์ พลนิกร

๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๔๓
นางสาวอภิญญา ไกรโสดา

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๔๔
นางสาวปรารถนา คลังสมบัติ

๑/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายธันวา กล่อมเปลียน

่

๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๔๖
นายณัฐวัฒน์ เลนนาแซง

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงสุนิสา เคนานัน

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงแก้วกัลยา รูปพรม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๔๙ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ณ หนองคาย

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงชุติญา ชัยมีเขียว

๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายก้องเกียรติ มูลตรีพิลา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงณัฐกมล รักพวกกลาง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงวริศา มงคลลำ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงวรัญญา จำพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงชลธิชา อักษรเสือ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงอรพิมพ์ เสมอหน้า

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงเพชรนารี นาคดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายณัฐพงษ์ หัสจรรย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงอริยา ชัยวิพรม

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงนิภาวรรณ จันทจร

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงสุธาสินี ปนประสม

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายพันธกานต์ ฤาวงค์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

โคตรประทุม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายพีรวัฒน์ วิจิตรจันทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงสุติมา อิมจีน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงกมลพร งานยางหวาย

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายชิดษณุ แสงสิงห์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงกมลชนก มงคลกุล

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงสุจิรา ศรีแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช สุทธิสาย

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายฐิตินันท์ ชะนี

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงณัฐณิชา อินทร์มา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงชลธิชา นากร

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงณปภา เลยยุทธ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายพีรภัทร์ ฤทธิสิทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายธนโชติ อินทร์มา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงสุกัญญา นามจัตุรัส

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงวรัญญา จำปาจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงวรัญญา น้อยศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงวิชญาณี น้อยศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายเจษฎา ฤาวงค์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงญาณิศา สังคำพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายเกรียงไกร อาจหาญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ เอ็มประโคน

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงสุภาพร ผดุงจิตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงอัญชนา เหล่าก้อนคำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายเกียรติภูมิ สันสูงเนิน

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายอนุภัทร โพธิแสง

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายภานุ สวัสดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายชุติกาญจน์ ละครชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงกชกร วงกฎ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงกฤษณา ธรรมธัญกุล

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายอิสระ ลาสา

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายอาทิตย์ แสงใสแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายณัฏฐชัย ชลินทุ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายถิรวิทย์ รุ่งเปา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายอธิวัฒน์ ศรีโยธา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สีจุ้ย

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงวรนุช มูลราช

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ บุญจ้อย

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงญาณิศา โนภาส

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ฤทธิเพชร

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โพธิสิงห์

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ ปลัดทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายศราวุธ เกิดสูงเนิน

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายฤทธิชัย วิสุทธ์เชือ

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายธีรภัทร รวงงาม

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายณัฐพล โพธิแสง

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายปรัชญา มาตเลิง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายปรัณชัย ริมโพธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายนฤดล พิมพ์ผม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายศิวัช พิมพ์ผม

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดงบัง

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงสิริมล วรรณโส

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงจิตลดา โมคำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงรัตนา สมถะ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงพัชราภา สุดสวาทดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายอภิชาติ พาอามาศ

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายศรานุวัฒน์ ประวันไว

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายเรืองยศ ใจโปร่ง

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายรุ้งตะวัน อุทัยแพน

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายรัชพล หอมพามา

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายอภิเทพ ชัยอาวุธ

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ คำกุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๑ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงพรหมพร แสงแพง

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงขวัญข้าว เทียงลิม

้

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายชัยวัฒน์ มาโนนทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายเจษฎาพร นาทาม

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายอดุลวิทย์ เบียดกลาง

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายเอกรินทร์ อำนาจ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายศุภชัย แสนพิมพ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายสุพรรษา บุญเต็ม

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงชลธิชา คามกระสบ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เค็งชัยภูมิ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงฐิติพร พันธ์วิเศษ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๓๖
เด็กชายวิศวยศ สนเจริญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

อันทะบุรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายจิรเดช ขาวพล

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายตะวัน ชากัน

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายกรุงศรี สิมมาวงษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายชินวัตร บุญสมศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายกันทรากร สีคุณลา

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายอเนกพงศ์ ทัดทรวง

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงณัฐธิดา โคตรพันธ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงสุชาวดี ใหม่คามิ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงปฐมวรรณ สีอาจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงศิริมล ผลประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงนันทิชา พิมพ์ศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายกิตติวรา ศรีไทย

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงธนัชพร นางงาม

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายภูมิธเนศ เด่นพันธ์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายสุทัศน์ จันทร์ดาแพง

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กชายวัชรพงษ์ สำเภาทอง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายองอาจ สุขธูป

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายธันวา โคนชัยภูมิ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายอนุชิต ปานจำรูญ

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงพิยดา จันทนาม

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงกุลนัดดา รุ่งธนกิจภาคิน

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงชยาภรณ์ เกณฑ์พล

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงกะรัต คงเมือง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงพัชรี สุทธิรอด

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมภักดี

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ชำนาญ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เจือจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายกฤษนา พลศิริ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายณัฐภูมิ สร้อยเปาะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ผ่านจังหาร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กชายธนวัฒน์ ช่วยชิต

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายธีรพัฒน์ งาเกษม

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงภัทราวดี แกมเงิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายอิศรา หมันจิตร

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ อุดร  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงพัชรา วงษ์จันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ อุดร  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงกาญจนา ทองทา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ อุดร  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงสุกัญญา เลิศชีวา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ อุดร  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงมโนราห์ หุงขุนทด

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ อุดร  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงวลลักษณ์ ช่วยเจริญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ อุดร  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายถิรวัฒน์ เปรมประยูร

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายกิตติพัฒน์ ประสมทรัพย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายนัฐพล เลิศชีวา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงกาญจนา หมู่หนองสังข์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชำนาญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงศรีวรรณ จักรแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายธนภัทร เขตชมพู

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายธนพล วงษ์สุวอ

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายจิรโชติ รักจิตตัง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ สีบัวบาน

๑๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายวรพจน์ หวังพันกลาง ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายธีรพล ดวงทานิน

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายณัฐพล โนนแวง

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายณรงค์วิทย์ พระเสนา

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายวิชญ์พล ขันตี

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายรติพงษ์ ศรีเสน่หา

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงภัทรวดี ม่วงเพชร ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงณฐพร คันสูงเนิน

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๓ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงจารุเนตร อุทัยกัน

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงบุปผา บัวคำ

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงพรไพลิน ศรีโคตร ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงนภวรรณ ชนะชัย

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายดัสกร งอกคำ

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายอธิพจน์ พลายเนาว์

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงจันทิมา อุทัยกัน

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงศุภสุตา แสนบุ่งค้อ

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายวงษ์ศิลป ดวงทานิน

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายสุริยา คำบุญช่วย

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายคณาพิพัฒน์ ค่ายชัยภูมิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงรุ่งนภา ทุมแสง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายอดุลศักดิ

์

คำแพง
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายอนุสรณ์ ศรีพันธุ์ ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายณรงค์กร ฤทธ์มนตรี ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สอนจ้อย ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงชลธิชา หาญละคร

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงปาริชาติ บัวคำ

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงภัทรวรรณ ชำนิงาน ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงรสิกา ศรีราช

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงญาณิศา ทีดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กชายชาตริต ชำนาญ ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายสิริกร ต่อเงิน

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายพรรษวุฒิ ตะยอด

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กชายวีรากร สิมศฺริวัตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายนนทวัฒน์ สีหามาตร์

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ทองพันธ์
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายณัฐนันท์ สุขโข ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายจีรภัทร รัตนประทุม

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงธัญญา หวดชัยภูมิ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา ตอเงิน ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงวรัทยา อาษานอก

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายคมกริช สมุติรัมย์ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงปยนุช ศรีคำเวียง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงแพรวา ดวงวงษา

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๔ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงอุดมพร อุปนันท์

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงอภิญญา ศรีลาลักษณ์ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายวัฒนา ดวงทานิน

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงแสงเดือน ตาเต่า

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกุง ปาโคกกุง  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๓๔
นายศรัณยู เมืองชน

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๓๕
นายแสนยากร อ่อนทะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๓๖
นายเจษฎา สาดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๓๗
นายณัฐนนท์ หมันนอก

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๓๘
นายจักรกฤษณ์ บัวพิทักษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๓๙
นายทรงศักดิ

์

สิงห์หลง
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๔๐
นายธวัชชัย มะกูล

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๔๑
นายพงศกร แปลงไทยสง

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๔๒
นายพงศ์ภัค เครือสบจาง

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๔๓
นายมนตรี สนิท

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๔๔
นายวัชรพงษ์ โครักษา

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๔๕
นายวัชรพล สีหามาตย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๔๖
นายศตวรรษ มาตย์วิเศษ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๔๗
นายศุภชัย กะภูพันธ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๔๘
นายอภิสิทธิ

์

ชัยอาวุธ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๔๙
นายอัฐพล ศรีโคตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๕๐
นายอำพล กัลลา

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๕๑
นายวิษณุ วงษ์มา

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๕๒
นายณัชพล กุนเรือง

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๕๓
นายณัฐพล สงวนศักดิศิลป

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๕๔
นายธนิน แสนสุข

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๕๕
นางสาวปภัสรา เชือกงูเหลือม

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๕๖
นางสาวปราญชลี เทพวงค์

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๕๗
นางสาวพรรษมนต์ เกียรติพัชรสิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๕๘
นางสาวภัทรวรินทร์ ทรงสุวรรณ

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๕๙
นางสาววรรณวิษา เตียประสงค์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๖๐
นายวุฒิภัทร อนันเต่า

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๖๑
นางสาวสุดาพร ใจโค

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๖๒
นางสาวเจลกา สิงหันต์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๖๓
นางสาวศิริลักษณ์ ทรายงาม

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๖๔
นายบดินทร์ ปสสา

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๕ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๒๖๕
นายสุเมธ ทองเท่า

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๖๖
นางสาวจารุวรรณ แรงดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๖๗
นางสาวชมพูนุท โนนสีลาด

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๖๘
นางสาวธัญญารัตน์ โสสุด

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๖๙
นางสาวบุษพร อภิรักษ์อดุลย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๗๐
นางสาวบุษรินทร์ เพ็ชรนอก

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๗๑
นางสาวพันวษา วามิล

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๗๒
นางสาวมินตรา ปลังกลาง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๗๓
นางสาววรนุช ครองสถาน

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๗๔
นางสาวสัมมาวดี อนันทวัน

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๗๕
นางสาวสาริณี ขันแข็ง

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๗๖
นางสาวอริศรา เศษธรรม

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๗๗
นางสาวอารยา หัสสา

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๗๘
นางสาวเจนจิรา เดชะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๗๙
นางสาวเบญจวรรณ จันทร์แก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๘๐
นางสาวโชติกานต์ กันยาลัง

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๘๑
นางสาวพิมนภา เทพราษฎร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๘๒
นางสาวชรินทร์ญา เพชรตะกัว

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๘๓
นางสาวธันยพร ขอจงสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๘๔
นางสาวปยนุช จอนโคกกรวด

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๘๕
นายศรสวรรค์ พันธ์กุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๘๖
นางสาวสุพรรษา บุญไชย

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๘๗
นางสาวเบญจมาศ รักษ์มณี

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๘๘
นางสาวไอรดา นอดอน

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๘๙
นายสหรัฐ แหลมจันสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๙๐
นางสาวชาวินี เล็กล้อม

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๙๑
นางสาวตะวันฉาย ชาวโคกขี

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๙๒
นายกฤษณะ หมู่สมบูรณ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๙๓
นางสาวพิทยารัตน์ บุตรรักษา

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๙๔
นายมาโนช ทองธรรมชาติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๙๕
นายศุภกร เฉลิมเล่า

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๙๖
นางสาวสุธิดา เหล็กชืน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๙๗
นางสาวสุมิตรา เพียรหาผล

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๙๘
นางสาวสิรินธร สอนนำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๒๙๙
นายพลพล ขุนภูมิ

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๓๐๐
นางสาวธนพร จอดนอก

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผสม  

ชย ๔๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายรังสรรค์ จันดาหาร

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายจีรายุ นวลบุดดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายวีระพัฒน์ วรรณพงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายกฤษดา ศรีคำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายนัฐกานต์ แสนหอม

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่าม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายกิตติภูมิ บุญส่ง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงทิฑัมพร หาญพยัคฆ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงปริมประภา บึงสะพาน

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่าม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงปาริฉัตร แสนโน

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่าม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายนฤโดม กาญจน์คณาสิน

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายพัทธดนย์ บำรุงราษฎร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คบมิตร
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายอภินันท์ คบมิตร

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายศิรวัฒน์ โทแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ พยัคฆะนิง

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายสำราญทอง ยอดสง่า

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กชายธินวุฒิ หอมใจ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายอชิตพล ศักดิเสือ

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กชายจักริน ค่ายชัยภูมิ

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงวริศรา ผดุงจิตร

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงสโรชา ปราณีวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงปานวาด คำทองเขียว

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงศรัณยา ดวงเวียง

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงสินีนาฎ ต่อสกุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๒๕ เด็กหญิงชัญญาลักษณ์
แก่นบัว

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงศิริภัทร คุณธรรม

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงจิรัชญา รอบรู้

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงกีรติกา จากภูเขียว

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงณัฐพร จันทร์ดี

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายพีรภัทร ชาวนาเสียว

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กชายอดิเรก สอนผิว

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายนลิน มะลัยคำ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายณัฐกรณ์ โคตรคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายธนพัฒน์ โชคเหมาะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๗ / ๒๕๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายฐิติพงศ์ กุดนอก

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายปาริญ จันมี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายอภินันท์ หมู่ไพบูรณ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายอนุสรณ์ ดวงจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายภูมิภัทร รอดเหลือ

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายสิริราชย์ วิชาชีพ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายณัฐภูมิ ตังมัน

้ ่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายอนุชิต อาสาชาติ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายศราวุฒิ พิพัฒนชัยภูมิ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงวิภาภรณ์ ยินรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ สุขแจ่ม

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงธนวรรณ แพงไธสงค์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงมนัสวี แสงเหม่

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงปุญญาดา วิจันทร์โว

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงชลดา ลำจุมจัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงลภัสรดา คล้ายชัยภูมิ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงพรวิจิตร ชาติไทย

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงนิรมล เยาวไชย

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงรัตยาพร สอนจ้อย

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงกมลทิพย์ คำงาม

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงทรรศนันท์ ธรรมโนนลาน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายอาคเนย์ รัสมีพรรณ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายอตินัน สินประมวล

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายณัฐพร ชินมา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายอภิสิทธ์ รักษากุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายวัชรพล อึงหนองบัว

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายภาคภูมิ แถสูงเนิน

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายไชยวัฒน์ ภักดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายวรินทร์ วิญญาสุข

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายนวมินทร์ เยาวชัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายศุภกร ฆ้องนอก

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายวุฒินันท์ ใสบาล

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายประกาศิต จานุรัตน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายธนากร แสนโน

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายธนภัทร สงสี

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๘ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายอดิศร นันทะมา

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายจิรายุทธ กองแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงพวงผกา นักมวย

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายชโลทร ทองโสม

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงภิยดา คลังชำนาญ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงกรรณิกา ดวงจันทึก

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงปนัดดา เทินสระเกตุ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงอนันชนก ปกปอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ จำชาติ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงศิวนันท์ คลังชำนาญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงนปภา มะทิตา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงกรกช ทาทับไทย

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายภัทรภณ ใจมา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายสิริโชค แก้วสุพรรณ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงศดานันท์ มีอิสระ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายทศวรรษ ช่องศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงสุทธิดา ชัยหงษา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายณัฐพงษ์ อุ่นโล

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๘๘
นางจริยพร วงษ์ชู

๒๓/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๘๙
นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู

๐๔/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายนรากร สานุสน ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายสุทธิภัทร ฉิมนิล ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายศิวากร พลพงษ์ ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายวัชรพล พลขอนแก่น

๒๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายวีระพงษ์ คัทธะมาตย์

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายธราเทพ จำใบ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายอดิศร คุณประทุม

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายธีระศักดิ

์

แดงสกุล ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กชายอานุภาพ คำหารพล ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กชายชลชินวัฒน์ หาญณรงค์ ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายอติชาติ เกินโนนกอก

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงวรรณฤดี แก้ววิลัย ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงอรจิรา คบบัณฑิต

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงสุนิตสา โชคบัณฑิต

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงมิลินญา พาสีชา

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ นิตย์ประทุม

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงราชาวดี ผามะนาว

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงอาภัสรา ศรีธรรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงธัญญาเรศ คมขำ ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงพิชชานันท์ ผาทอง ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ โคตรภักดี ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงวราภรณ์ แพงแย้ม

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายเขมริน รืนกลิน

่ ่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายจารุกิตต์ ชาตัน

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายโสภณัฐ ฤาชา

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงนำริน ฝาชัยภูมิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงปณณิกา พานสมัน

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสีดา น้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายจีระพัฒน์ สมใจ

๑๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายโชคนำชัย นามน้อย

๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายธารา สันพันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายนิลพัฒน์ ขันมา

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายโยธิน ศิริเพชร

๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงทิพย์มณฑา สุขาวาป

๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงภัทรนันท์ งอนชัย

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงณัฐพร วังคำ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงสุชาวดี คำสุข

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายณัฐภูมิ จูมม่วง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายณัฐภูมิ ฤาชา

๑๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายธนายุทธ ลิกัลตา

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายวายุกูล ปตตะโส

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายสุรชัย ชมจันทร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายอชิรวัตน์ ยุทธิยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงกมลชนก เทียมตะขบ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงชนาภา จูมม่วง

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงนริศรา หาญขุนทด

๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงนำหวาน จูมภูเขียว

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงไปรยา วิชาชัย

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงพชรพร ชูชึพ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงพิยะณิดา อ่อนมิง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงวิจิตรา เดชโนนสังข์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงวิรดา ลุนสำโรง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงกรกัญญา บัวภา

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายการัณยภาส พรมคำน้อย

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๔๓
เด็กชายวรวุฒิ โพธิยา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายอาชานัย งาคะเชน

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงนราธิป โชคเจริญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงนิตยา อุปมัย

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงปริศนา ลาดมี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงศรสวรรค์ พิเศษฤทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงศิริรักษ์ คุณธรรม

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงสุนิษา อุ่นศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายเจษฎา ลาบุญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายณัฐวุฒิ วาปกา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายทินกร เอียมเลิศ

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายธีระพงษ์ เหลืองงาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงจันทร์ฉาย เพชรเมือง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงนฤมล พรมเดือ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงน้องกลอย บุญเอียม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงภัทรมัย เพียแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงศรินญา ลิกัลตา

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงศศิธร ฝาพิมาย

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายพงศกร ชัยงาม

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กชายชินวัตร ศรีสุข

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา วัดโคกสว่างดาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงจริญญา นิวรรัมย์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงเกวลิน วิเศษสุข

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงเกศรา บุญโยธา

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายวรวุฒิ น้อยใส

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายต้นกล้า แก้วพรม

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายวิทวัตร อภัยไธสง

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายวรัญู พิมพิรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายสายนำ คำหารพล

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงพิราภรณ์ พิมพ์สมบูรณ์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงธัณยชนก รัตนวิชัย

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงปนัดดา ลครพล

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงอภิสรา ม่วงขุนทด

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงปยมาส สว่าง

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายรัตพล สุวรรณชัย

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายพัชร โชคเริญ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงวิชานนท์ ศรีเรืองมนต์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายวรัญู สุนทรบัวทอง

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายชัยณรงค์ ดาวช่วย

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายนรพนธ์ แหวนหล่อ

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายจิราวัฒน์ จิตรโคตร

๑๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

นันทะรัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายธีรพงศ์ จงจอหอ

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายประกฤษฎิ

์

นาชัยบูรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายปราวิทย์ อุบลเผือน

่

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายธนโชติ หงษา

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กชายพงษ์ศิริ อิมคำ

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายพรรษา อวดอ่อน

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายรัชชานนท์ กิงมะนาว

่

๑๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายวรากร จันทราษี

๑๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายสพลดนัย เดโนนสังข์

๒๔/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายอธิวัฒน์ ลาภประเสริฐ

๑๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หงส์อาจ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงขวัญข้าว สีดามา

๒๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงดวงฤทัย สุดเทียน

๑๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงนิตสรา กันแคล้ว

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงปฐมาวดี ปรึกษาชีพ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงพิชญา ฝาชัยภูมิ

๒๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงภิมลมาศ กินขุนทด

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงวชิราพร ตังใจ

้

๑๐/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงวันนิสา ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงวรรณภา สีดามา

๒๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายสุรชัย ยอดสละดี

๐๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงปาริชาติ ชูสกุล

๑๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายนพรัตน์ เลิศขามปอม

๒๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายทิษณุ กินขุนทด

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายศุกภกรณ์ สีแห้งโคตร

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายภูรินทร์ ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายอภินันท์ ยางขันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กชายวีรชัย ฦาชา

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายพงษกรณ์ สร้อยจรุง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายวีรชัย แก้วฝอยนอก

๑๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงเพียงรวี ต้นทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงสุกัญญา เกินโนนกอก

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงกุลนัดดา นาจะหมืน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายกวิน กระจ่างถิน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายณัฐภูมิ ไสวรรณ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายธีระเทพ ชำนาญดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายภานุพล พรหมจารีย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ นาจะหมืน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายยุทธภูมิ ขวกเขียว

๑๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายสันติ ใจชัยภูมิ

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงนัทธิตา นันทรัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงปภาวดี โสโพธิทอง

์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงพิมลวรรณ บำรุงกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงรัชฎาวรรณ จัตุจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงอริสา ฝาชัยภูมิ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายปจเทพ อินทะรังษี

๑๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายธีรภัทร เกิดประโคน

๑๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงสุทธิชา กิงกุลทา

่

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายเจษฏาพร ชาวสวน

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กชายวรรณมงคล เนตรพลกลาง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กชายกวีศักดิ

์

อาจสามารถ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ วัยสุวรรณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายณัฐสิทฐิ

์

หงส์อาจ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงกันยรัตน์ คุ้มคง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กชายนภสินธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายปุญญพัฒน์ อาจฉกรรจ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายวีระชัย ร้อยลา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายสินสมุทร แนวสุข

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายสุวิทย์ กลำสมุทร

๐๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายถกลเกียรติ แสงเมืองเก่า

๐๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายปณณวัฒน์ ร่มศรี

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายจิรพงษ์ พูนศรี

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายประกาศิต เสมอโภค

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายอภินัฐ แสนทวี

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๔๘
เด็กชายอัษฎายุธ หล้าทุม

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงมนัญชยา ฦาชา

๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงทัศนันท์ ฦๅชา

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงณัฐภัทร เปทา

๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงนภัสกร ชัยแสน

๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงเกวลิน คำชัย

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กชายโรจนะศักดิ

์

รัศมีวงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงภัทวารินทร์ ชาติวิเศษ

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงพิชญาภัค ไล

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายศุภชัย รองเมือง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายอัครพล แก้วสุริวงษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายธนพนธ์ ปากเมย

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงพรธิรา แก้วสุริวงศ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงชลธิดา เหงียมสูงเนิน

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงรัตติยา หาญสารจอด

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงวรัชยา เหมือนพิมพ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงวิริยาภรณ์ สิงห์สองคอน

๐๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงศิรัญญา น้อยงาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายอรงค์กรณ์ จันทร์ภูเขียว

๑๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายณนนท์ บุญประมวล

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๖๘
เด็กชายสัญญา ภูมูลนา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายสุเมธิน ฦๅชา

๑๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายอนุเทพ ยิงรัมย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายยอดเพชร บุญเลิศ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๗๒
เด็กชายบัณฑิต ภิญโญยาง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สารมะโน

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กชายวิทยารัฐ ขจัดพาล

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายปฏิพัทธ์ แช่มชืน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงวัลลภา ปกษาไพร

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงณุริญา ฦๅชา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงอรอุมา ทองพันลำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงสุชาดา ปลัดสังข์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๔ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงปารวี สุขสวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงศศิประภา ไกรโคกสูง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงเอือมพร

้

นามวิจิตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงจิตรตราพร เจริญวัย

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายภูสินธ์ พันเขียว

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายปยะเดช เพ็ชรรักษา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายณัฐกฤษฎิ

์

เกิดช่อ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิ(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)

์ ์

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๘๗
เด็กชายธนกฤต หาญชัย

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายปญญา โกษาเสวียง

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายศิริโชค เสมอพิทักษ์

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายอชิระ บุญเกิน

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงกนกวรรณ โพนสุวรรณ

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงปนัดดา ปริญทอง

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงปนัดดา คงสัมพันธ์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงพัชราภา ภูมิไธสงค์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงพัทธวรรณ พลฤทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงศิวพร คชลัย

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงอรนรินทร์ เติมสิน

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงเพ็ญนภาพร ดลประสิทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงเตือนจิตต์ งามภูเขียว

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายพงษ์พัฒ ทาภักดี

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายสันติภาพ คำเหลือง

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กิงมะนาว

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงครองขวัญ ศรีอุดร

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงณัตชา ผาโพธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงภัทรธิดา ฦๅชา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงยลดาณี แก้วคำใส

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงนฤดี คงม่วงหมู่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีวิชัย

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายกัมปนาท ก่อพันธุ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายชัยธวัช สิงขามปอม

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงอาริสา พิลาวรรณ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายณัฐชพล หนูเทศน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายรัฐภูมิ แก้วเคน

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรศักดา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๕ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายธีรดนย์ ฦาชา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายจุมพล การะเกษ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายธีรภัทร สุรพงศกร

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผักบัวคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงมานิตา จันทราษี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงอุษา เรียบร้อย

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงปภาวดี พรมเดือ

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงนิตยา อิมทุ่งน้อย

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ อุ่นกุดเชือก

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงวิชชุดา เสมาเพชร

๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กชายจิระพงศ์ ทองลาด

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๒๖
เด็กชายรุ่งเรือง ทองลาด

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงหฤทัย พงษ์สพัง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

วัดมุจรินทร์  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายยุทธภูมิ หิรัญคำ

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายกิตติภูมิ สาระธรรม

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายอติวิชญ์ ญาติปลืม

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายชีพชนก นามพิชัย

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงจักรพรรณ์ เรียงความ

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงเกียรติศักดิ

์

ลาทัพ
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๓๔
เด็กหญิงวีระภาพ สำโรงพล

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีโยธา ๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงศิรประภา เวชวัล ๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงชลธิชา เทียมชัยภูมิ

๓๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงภวรัญชน์ เลิศอินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงมลธิญา ใจดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายชุติกาญจน์ ศรีชัยภูมิ

๒๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายอรอุมา ฤกษ์นอก

๑๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๔๒
เด็กชายอมิตา หิรัญคำ

๒๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายณัฐณิชา สร้างคำ

๒๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกมังงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

่

จอมธาตุ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๔๔
แม่ชีจงรัก รักติการ ๓๐/๗/๒๕๐๙ วัดซับคูหาสวรรค์ ซับคูหาสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๔๕
แม่ชีอัมพิกา สุวรรณวลัยกร ๕/๓/๒๕๒๙ วัดซับคูหาสวรรค์ ซับคูหาสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงปณณพร พิมสิม

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงพริมลดา ดอกไม้ ๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงสุนิตตา บรรเทากุล

๑๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงญาณิศา โสละหาญ

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงนันทพร นาคคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงจิรวรรณ เชยชัยภูมิ

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงณัฐณิชา อิงชัยภูมิ

๒๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายสิงหราช งามจรัส

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายบริรักษ์ ใจเกษิม

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ หิรัญคำ

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายจักรวาล ชัยหาญ

๑๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงกนกพร อาจเวทย์

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงศิรัญญา มงคลลำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงนรภัทร งามประเสริฐ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงเกศินี นาคคำ

๑๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงปยฉัตร งอกนาเสียว ๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ หยังดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เบียวจันทร์

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงฐิตาภา ปมชัยภูมิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงรติญาดา หาชัยภูมิ

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงเกวลิน แตงพันธ์

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงรุ่งทวา รวมภักดี ๒๐/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงทิพากร พันทอง ๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงสายชล ตะโกสีย์ ๒๐/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงกุลณัฐธิดา คลังทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กชายอธักรณ์ ทวีชาติ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายศิพนันทน์ ตอพล

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายมลสวรรค์ แสนสมพงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กชายอมรินทร์ กุลดิลก

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงกรรณิกา แซ่โง้ว ๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงปทมาภรณ์ กาดนอก ๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงอังควิภา ทองปรีชา

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงสิริญาดา งามสมบัติ ๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงชนิดา อุดมทรัพย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงปรัชญา วรรณพงษ์ ๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กหญิงวรรณกานต์ ศิริทิพย์

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงจิรนันท์ หิรัญคำ ๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงอนันตญา สมจิตร

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงศิรินทิพย์ พรมภักดี

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๗ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงอาภัสรา หมู่กอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงนริศรา ครองพงษ์ ๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายชินบัญชร ปานบัณฑิตย์

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายธนาสฤษฏิ

์

ทวีทรัพย์
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายยศกร วินิฐานนท์

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายอัทวินท์ ไพศาลพงษ์

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงอารยา งามสวัสดิ

์

๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงจินตนา สุดสังข์

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

หลันจันทึก

่

๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายวรุตม์ ประสารวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายปริญญา คงชัยภูมิ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายธนทีปกร จันอ่อน ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายเจตน์ดิลก ต่อทรัพย์ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายรุ่งเรือง

่

งามสวัสดิ

์

๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายธีมากร จันทร์สิงห์ ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายปริวิทธ์ ตาลชัยภูมิ ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายธนฉัตร ไม้แดง ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายอธิคม อุชาดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายวัชรวิทย์ วงศ์แก้ว ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายภัคพงศ์ โพทะมาตย์ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายธันวา รักษาชนม์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายภัทรพร บุญเกือ

้

๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายพลอยชมพู น้อยแก้ว ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายณัทมล พลไชย ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายนภชนก มีแก้ว ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายอรุณวรรณ แสงคำ ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายชลธิชา หลงสอน ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายอินทิรา บุญอภัย ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายนันทิตา แดนโนนโพธิ

์

๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กชายพันณิตา มังฉกรรจ์ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายหทัยทิพย์ แตงชัยภูมิ ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กชายกัญญาณัฐ เพิมยินดี

่

๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายศรัณย์พร แสงใส ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายนรินทิพย์ คงสตรี ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายนักรบ ยศกุณา ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๘ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายกฤษฎากร สมใจ ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นราพงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายกฤติพงศ์ พ่วงสวาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายชาคริต แขสิงห์ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายธันวา ศรีคัทนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ มณีชาติ ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายศราวุฒิ สงวนศักดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กชายณฐพล อินฉ้วน ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงทักษพร เทียงธรรม

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงวิชุดา ต่อชีพ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงอินทิรา ไชยพาฤทธิ

์

๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงธนาภา สารสุวรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงณัฐณิชา โมคมุล ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงภรภัทร บุตรมาตย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงสุภาวดี เมืองโคตร ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงอมรรัชฎ์ จันมณี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงณัฐสิตา มณีทอง ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงจีรนันท์ ทองประภา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงทัศญาพร ทองขาว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงโชติกานต์ วงค์จันทร์ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงนฤภัทร์ ชัยอาวุธ ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงธนดล ดอนเมืองพล ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงอนุกูล วงศ์ศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงณัฐพงษ์ ทองพิมพ์ ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงณัฐวุฒิ เอียงกุล

้

๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงธนาคาร นิตยาชิต ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงญาณวุฒิ ทองครบุรี ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงศักดิธัช ปลายชัยภูมิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงระพีภัทร เจริญคุณ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงตรีภพ ปจจัยยะโคนัง ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงพิสิษฐ์ บุญโนนแต้ ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงอนพัช กิงพวง

่

๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงจิรัชยา สง่าแรง ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กหญิงวิรัชภรณ์ ดีวิเศษ ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงจารุวรรณ รอนยุทธ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงธีรภรณ์ ต้นกันยา ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงปรียานุช ไทยทวี ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงอธิติยา สมบูรณ์น้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงนำริน จิตแสง ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงปรียาภัทร หงษ์เหลียม

่

๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงอัจฉริญา โยหลง ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงธารธิดา สุทธิประภา ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงอริศรา ทวีเงิน ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงชัญญานุช คลังแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงเบญญาภา ดีวิเศษ ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศักดิปทุม

์

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายธรวุฒิ คลังแก้ว

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กชายเดชาธร ทองทิพย์

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายสายชล สมานเกียรติ

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กชายปรีชาชาญ พานอะนันต์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงอริสรา เรืองสวัสดิ

่ ์

๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงนุชนารถ แก้วประสเริฐ

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงจริญญา ศิริเวช

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายธีรวิต พงษ์ชัยภูมิ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายศุภณัฐ ทันรังกา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิงห์ชัย
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายอลงกรณ์ สมบุญ ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงขวัญธิดา เดียวคำมา

่

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงสุพรรษา ดวงตาทิพย์

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงปาณิสรา ฤาชา

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงชนัญญา บุญคง ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงธิติสุดา วงษ์สิริพันธ์ ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงกุลนัทธิดา สาลีพวง ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงสุภัสสรา นำใจดี

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงสุภาสินี นำใจดี

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายจิรายุทธ อินทนัย ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กชายพีระพัฒน์ อ้อนอุบล ๘/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กชายอดุลย์เดช ลาดนอก

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กชายอนุชา ธงภักดิ

์

๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

รักหอม ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายธนกฤต ฐิติเดชาสุข ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๗๙๐ เด็กหญิงพลอยประภัส
บุญหด

๒๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงพัชรภรณ์ ดังโพนทอง ๗/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชาวโพธิสระ

์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มณีจันทร์ ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงวริตตา บุญคง

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงศุภวรรณ เจริญภูมิ

๑๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงสิริกัญญา แซ่อือ

๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงสุวิชาดา ชัยบาล ๘/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงจุฑามาศ วังสระ

๒๒/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงนันท์นภัส พ่วงพันธ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

ปทุมวัน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงอริสรา ถาดเขียว ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงจันทกานต์ สร้อยลา

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงจิตรา ปลิวชัยภูมิ ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงวันวิสา บงแก้ว ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายณัฐกฤต จันทร์ชวัญ

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายณัฐกรณ์ จันทร์ชวัญ

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายภูริพงศ์ แสนกล้า

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โมครัตน์
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายณัฐพล สิจง ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายเด่นดนัย ศรีพิทักษ์ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายคชภัค อินแสงแวง

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงจริยาภรณ์ หิรัญมูล

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ปาพรพิพัฒน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายภูมิวิชา วิลัยวงษ์

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโจด ภูมิสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายพีรพล พงษ์ศิลา

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโจด ภูมิสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กชายสรอรรถ เทียมชัยภูมิ ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโจด ภูมิสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงรัตติกาล ดวงทิพย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโจด ภูมิสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายภูวรินทร์ ช่วยนา

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโจด ภูมิสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กชายภานุวัฒน์ คณาโจด

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโจด ภูมิสวรรค์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กชายกรกฤต จันหอม

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค มณีรัตน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กชายนภัสกร งามปญญา

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค มณีรัตน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายทัศกานต์ ขวัญอยู่

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค มณีรัตน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงไปรดา กางทา

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค มณีรัตน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงปุษยา กางทา

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค มณีรัตน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงอริสา ครองปญญา

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค มณีรัตน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงนภัสสร วิไลวรรณ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค มณีรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๑ / ๒๕๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงวิราศินี ปลายชัยภูมิ

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค มณีรัตน์  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ ภูชนะศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางหวาย ศาลาลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงวิณิษา สุขใจ

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยางหวาย ศาลาลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๒๘ เด็กหญิงจิรประภัสสร
โคนชัยภูมิ

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยางหวาย ศาลาลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงกนกวรรณ เศษอาจ

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยางหวาย ศาลาลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงสุกัญญา บินการีม

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยางหวาย ศาลาลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายวรวุฒิ ทวีถิน

่

๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยางหวาย ศาลาลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายอัศนัย งานไว

๑๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านยางหวาย ศาลาลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายชินวัฒน์ แดนโนนโพธิ

์

๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านยางหวาย ศาลาลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๓๔
นายทวีศักดิ

์

ชัยจำรัส
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางหวาย ศาลาลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ตอพล

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยางหวาย ศาลาลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงปนัสนันท์ ปกโขมัง

๑๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านยางหวาย ศาลาลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงนริศรา ชมชืน

่

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยางหวาย ศาลาลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงวิลาสินี นาคคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางหวาย ศาลาลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงรุจิรา คาดสนิท

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางหวาย ศาลาลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงณัชชา หงษ์วิไล ๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายกิตติภพ ดวงมณี

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กชายปฏิพล แกมชัยภูมิ

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายชัยพิพัฒน์ เรืองศรี

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๔๔
เด็กชายอธิปไตย หงษ์เงิน ๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กชายกฤศฎา แสนตระกูล

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กชายอดิศร สายญาติ ๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายธารเวศน์ หงษ์ปสสา

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงภัทรธิดา ทิพย์รักษ์

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงสุธิตา เวีงชัยภูมิ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายอนุชา ดีเลศ

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนามน สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายพงพัทธ์ ตรีธันวา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายรัฐภูมิ ชมชัย

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนามน สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายภัทรพล หงษืเวหา

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนามน สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สว่างตา

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนามน สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายอภิชัย สาดี

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนามน สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายธนพจน์ งามใจ

๒๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนามน สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงสุมิตตรา พืนแสน

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงญาวิสา วงค์หมุด ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนามน สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงอัจฉรา เนินชัยภูมิ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนามน สว่างนามน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๒ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงสาวิตรี สุ่ยหล้า

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนามน สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงสุทธิดา กุนอก

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนามน สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงมาตาวี มาฆะเซ็นต์

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนามน สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๖๓
เด็กชายชัชวาล ลาดนอก

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กชายดนัสวิน กองคำ

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายธีรภัทร หงส์ประเสริฐ

๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายธีรวรุณ การุญ

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กชายบุรินทร์ หงษ์สระพัง

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กชายประสิทธิ รากจันทึก ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กชายประเสริฐ รากจันทึก ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายฟาฮัตห์ นุรังษี

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงกมลชนก อุสาพรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงนรารัตน์ หลาวเหล็ก

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงปทุมวัน สาดี ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงพิมพ์ลดาพร ชำชอง

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงสิดาพร ไชยศรีฮาด

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายกฤษติชัย พันธกนก

๓๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กชายเกือกูล อิงชัยภูมิ

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายวาสุเทพ บุญเรือง ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กชายศราวุธ ไชยศรีฮาด

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายสถิต คามตะสิลา ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงกานติมา ขอพิมาย

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงณัฐวิภา คุณาเจริญกุล

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงพรนิติ ลาดเส

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงวรรัตน์ รัตนการ

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงปวิชญา เวียงอินทร์

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ชาวสำราญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โคตรสมบัติ

๑๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงภารดี เชียงเครือ

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงณิชมน ทวีเปล่ง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงยศวดี มาฆะเซ็นต์

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ สีลา ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงสุภาพร งามสวัสดิ

์

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงวิชาดา มากแจ้ง ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายภราดร งอกนาวัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๓ / ๒๕๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงรสิกา ชูนพรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กชายเทพฤทธิ

์

ร่างเจริญ
๑๖/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายวโรดม ทวีเปล่ง

๒๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กหญิงพนิดา ยิงถาวร

่

๑๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายเปรม พงษ์สระพัง ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายโภคิน นิลบรรพต

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายธีระวัฒน์ มาฆะเซ็นต์

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงเคอร์ซีเจย์

่

ไอร์แลนด์
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงเข็มอัปสร คำงาม

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ หนองบัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายธเนศ เกตกาลบุญชู

๑๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายสุมิตรชาติ จันทรปาน

๒๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๐๖ เด็กชายปญญาธิปกรณ์
ชัยแก้ว

๒๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายภานุพงศ์ พัดเพชร ๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายชุษนะ แก้วโนนตุ่น

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น

หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายสงกรานต์ ชินเชษฐ์

๒๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงกุมภกา หงษาวดี

๑๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงศิริวรรณ สว่างตา

๒๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงกุสุมา หนูอิม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น

หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงวรรณภา ล้านภูเขียว

๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงดวงฤทัย แก้วสุพรรณ

๒๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงพนาวรรณ ภูศรี

๑๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงผกามาส ภูครองทุ่ง

๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงสุภาพร ดวงวิญญาณ

๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงนภัสสร ปานสุวรรณ

๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงนรมน พึงชัยภูมิ

๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงอรดารา ราวรัมย์

๑๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงนราพร สอนกลาง ๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กชายสุเมโธ จันดาเวียง ๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กชายศรายุทธ ปาไข

๒๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายสมพงษ์ นนท์ขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น

หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายสมศักดิ

์

สวนไธสง
๑๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น

หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กชายพงศ์พิศิษฎ์ กุลสุวรรณ์

๑๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
หนองปลาป่ง  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงธีระวรรณ์ อุทกโยธะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงปยะธิดา ภูมิคอนสาร

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงพิชนัฐชา กุลพันธ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๔ / ๒๕๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายสถรพันธุ์ ลอยประโคน

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไห วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายเอกวิทย์ ปลืมญาติ

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไห วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงปยนาถ ต้นภูเขียว

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไห วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กชายกีรติ พูลมณี

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กชายกิตติคุณ ขุนภักดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สุขนาแซง

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงกัลยา โยประทุม

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงชาลิสา พุ่มพวง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงสุพรรษา ชุมภัย

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงกุลณัฐ หงษ์ทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงนริศ ลุนทองทา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายชัยรัตน์ ทองอินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงศศิภา สีมาวงษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงพรพิมล นามจัตุรัส

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงสมิตานันท์ ยางไธสง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายธนภัทร ศรีภิรมย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายปนพงศ์ สินลือนาม

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ เอมดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงโสภิตา เจือประทุม

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กชายวีระวัฒน์ โฮมจัตุรัส

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายพูนทรัพย์ โคตรชาดา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีสุทอ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงนันทิยา หาญรบ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงหทัยเทพ เพ็งประภัศร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงพิมลรัตน์ แก้วลึก

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงภัทราพร อินทรสมบัติ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงณัฐฑิณี พิพิธกุล

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงชมพู หินเหล็ก

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงเบญจมาพร เทียบเพชร

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายชยานนท์ ลาภเกิด

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายต้นธาร เกษรดอกจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายเมธัส ยูเกตุ

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงฐิติภัทร ประภาษี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงนรมน พลจัตุรัส

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงศิรยาพร ไชยพรม

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๕ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ ปนสุวรรณ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงโชติกา ตรงจิตสุนทร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายธนกฤษ บุญคุ้ม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงอารยา ยังส้มปอย

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงนัฐติกา ประกิจ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ งามนิยม

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงอารียา ชัยศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๗๒ เด็กหญิงเพชรสุดาภรณ์
บำรุง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กชายอนันต์ หล่าซิว

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายชาคริตส์ กล้วยน้อย

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายวีรยุทธ เอียมสอาด

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายชนะชัย เผ่าชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายอริญชย์ ทานะมัย

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายณัฐพล ทรัพย์อร่าม

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายเอกราช ศรีรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายเอกรัตน์ จรแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ โพธิชัย

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายอริย์ธัช สมพงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายกฤษดา โคตรสีเมือง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กชายวรเวช แปนหาญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายศักดิชัย

์

แปนหาญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงดวงดาว เคนเหลือม

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงศิริญากรณ์ พามาตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงอารียา พลรักษา

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๘๙
นางสาวพิมลณัฏฐ์ จัทร์เบ้า

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๙๐
นายพงษ์ดนัย ส่วนชอบ

๒๑/๓/๒๕๔๒
กศน.อำเภอซับใหญ่ ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายฐากร แตงทรัพย์

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กชายธีรพล แก้วบัณฑิต

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงวรนุช ศรีอำไพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาสุข ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงเขมจิรา พงษ์สุภา ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายอภิรักษ์ เรดสันเทียะ ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงจารุวรรณ ภาสุวรรณ ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายบารมี ราชมนตรี ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายฐิติพงศ์ เคียงสันเทียะ ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๖ / ๒๕๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายปกรณ์ เคณทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงนัฐธิฌา ปะทังวา

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายพงศัก สารสืบพันธ์

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายชำนาญ บุดดา

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงอรัญญา เพชรประไพ

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงปนัดดา ปรังกลาง

่

๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงธีมาพร ช้างเผือก

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงสิรินภา มาโชติ

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงอรนภา ทาณรงค์ ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายกฤษดา นพสันเทียะ

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายสราวุฒิ พละศักดิ

์

๒๙/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายอัษฎาวุธ ศรีโยธา ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงทนาพร พรามจร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายรุ่งตะวัน ทัดโท

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายไพสิฐ จุมพลพงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงนฤภรณ์ ยวดขุนทด

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงฐิติมา เพชรอยู่

๒๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายนนทการ กำลังงาม ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายวีรพงษ์ ทันบาล

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

พรมแสน
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายรัชชานนท์ ชัยชาญ

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายสุทธิวงศ์ กลินเกษร

่

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธะภักดี ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายวิศรุต คล่องชอบ

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ทหารไทย ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงพาขวัญ ชาติสำราญ ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงปริญญา ขวัญมา

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงสุธีธิดา มะธิมาปะเป

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายคมชาญ ฉวยสูงเนิน ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายจักรินทร์ สิงหนองโดน ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายชัยวัฒน์ บัวจัตุรัส

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายนพดนัย บำรุงนา

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายนพรัตน์ วาทะสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายพิชิต คงพิษ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายพงษธร สุขรัตน์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๗ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายรวินท์ ตราชัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายสุธี แก้วทับทิม

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงจิรา บุบผานัง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงชลธิชา สีหะวงษ์

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงฐิติมา หึกขุนทด

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฤทธิจรูญ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงสุภัทรา สว่างจิตร

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ภู่นอก

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงปณาลี อินทองหล้า

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ รินลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงมนธิดา รัตนเวฬุ

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงตวงพร นรสีห์ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายพันกร ทิพรักษา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายธนชัย จันทร์ส่องแสง

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงรวินันท์ อัตตาลิตร์

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงนันทัชพร แก้วคุณนอก

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงชลธิชา มีมาก

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงวรัชยา ฝานคำ

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงวรรณศิริ พรประทาน

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีชัยภูมิ

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงวัชรกร กล้ากลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงเบญจมาศ เกิดสูงเนิน ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงชนันภรณ์ เล่าลือสมถวิล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงทิวา พงปลัด

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายอภิเดช แก้วพะไล

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายศักดิตราวุธ

์

พรมพันธ์ใจ
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงสุพรรษา ดอกไม้ดี

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายวุฒิพรรณ ใจชอบงาม

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงนำผึง

้

ช่อรัมย์ ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงเมษา บุเมืองปก

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ฤทธิสมบัติ

์

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายธนาธิป งวนสันเทียะ ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายภัทณดนัย มูลขุนทด

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงพัชรา พานิช

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายอนันต์ กุตัน

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๘ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงชุติมา สังข์ทอง ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงเมย์ธาวดี นรสิงห์

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงนันทิยา สุพรมจันทร์

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงปนัดา ชุ่มขุนทด

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายศิริศักดิ

์

ปนทอง ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร โคตะมะ

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงจีรนันร์ ฤทธิจรูญ

์

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงขวัญข้าว ใยขุนทด

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงวรรณิสา พิพิธกุล

๒๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงอดิภา จันทร์จีน

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงชลลดา เล่าลือสมถวิล ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงชลธิรา เองบัว

๒๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงปฐม พันธ์กุ่ม ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงอริสา ยงค์ดา ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงอติกานต์ กริชนอก

๒๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงปลายฟา เพวงศ์

๑๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงพรรณวดี หาญรบ

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายวันชัย โบนขุนทด ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงกนกพร มีชำนาญ

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงพวงชุมพู นพคุณ ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายธันวา เนตรสน ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายนรินทร มูลเคน ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ยาวสันเทียะ ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงวีรยา พงษ์อักษร ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๙๔
นายมนัสวิน แจ้งไพร ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๙๕
นายนิรุท ลายสันเทียะ ๖/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๙๖
นายนลธวัช ตรวจสมบัติ ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายศุภณัฐ สง่าแรง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายนพณัฐ กุมขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายณัฐวัตร วุฒทา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายกฤษดา บุญเสริม

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายปยะ ภู่บัว

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงสุชาดา รันสันเทียะ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงปนัดดา เสียงสะท้าน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงพิริสา ภูมิโคกรักษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงพิริยา ภูมิโคกรักษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงธาสิณี จันทร์เรือง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงบุษกร บุญเชิด

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงอาทิตยา มณีรัตน์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงศุภัสรา มีกำปง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงวิลาวัณย์ พรโสภณ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายวรุตม์ ยิงยง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงรัชฏาพร อินศิริ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงรัฐฎาพร แก้วหงษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงอนุสา พนะสันต์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงอรรัมภา อัมพะวัน

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กหญิงพรณิชา ตลับทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงอินทิรา อินทร์สงค์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กชายรัฐภูมิ บุญกลึง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายอนุนาฏ แซ่ตัน

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายปญจพล กลินจันอัด

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายธนวัฒน์ ฤทธิกำลัง

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายภูวนัตถ์ กามละคร

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายสุทิวัส กอสันเทียะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กชายอชิตะ โพธินอก

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายจารุวิทย์ จันทศร

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงธัญรัตน์ อย่างสวย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงอธิตยา ยะดาเขตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กหญิงอาริษา สุขประเสริฐ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงชุตินันท์ วิสัยหมัน

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงสุวนันท์ โพธิแดง

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงรัดชดาพร พรมบุญด่าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายเทวา วงศ์ยะลา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อุ่นตา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายธีรเดช สิงหา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายธรณ์เทพ วิริยะภาพ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล วัดกะฮาด  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กชายจักรภัทร กว้างนอก

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กชายจุลจักร เก่งนอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายชัยวัฒน์ เกษแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กชายธนดล คำมี

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา วัดโกรกกุลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายปยพัฒน์ วัฒนรัตน์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กชายพีรทัต หวังกล่อมกลาง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายเมธา ผาทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายวรชาติ เขือนศิริ

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงจีระนันท์ โตพะไล

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงสุอารีย์ ต้นสันเทียะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงอโณมา มีคำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงวิลาสินี โกฏิพระแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายนันทภพ ศรีนอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงกิติญา มีสันเทียะ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายทินภัทร บำรุงนา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กชายภควัต เชือจันอัด

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงวรัญญา ค้าโค

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ฉากรัมย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงรัชฎากร เชิดชู

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กหญิงพรนภา แก้วถาวร

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงทิฆัมพร แผงนอก

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายศุภักษร นอกกลาง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๕๘ เด็กชายกฤษณะพัฒน์
นุชชัยภูมิ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

วัดโกรกตาแปน  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กชายกิตติวินทร์ แก้วนอก

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

วัดโกรกตาแปน  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายชุติพนธ์ เสาสิน

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

วัดโกรกตาแปน  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กชายไชยภพ ติสันเทียะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

วัดโกรกตาแปน  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กชายพัชรพล มีสันเทียะ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กชายธีรภัทร อ่อนนุ่ม

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กชายธนกร ใสกระจ่าง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงวาสิตา ทัดชัยภูมิ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงธัญยพร เปอร์ดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงธรรมมาพร สุขนิล

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงดาวเรือง หอมทรัพย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กชายสรายุทธ เจริญผล

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายสหรัฐ เจียดหนองยุง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กชายธนากร โนมขุนทด

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ศรีสงคราม

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กชายพีระพัฒน์ ฐานะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายสิทธิพร คำจุมพล

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะเสียว วัดคูสีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ไชโย

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะเสียว วัดคูสีวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กหญิงอริศรา นาคเงิน

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะเสียว วัดคูสีวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เถือนศรี

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะเสียว วัดคูสีวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กชายภิรมณ์พร เวียงสีมา

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะเสียว วัดคูสีวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงปยะธิดา แสงสว่าง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะเสียว วัดคูสีวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายพีระพงศ์ คงกะพันธ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กชายพีระพัฒน์ คงกะพันธ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กชายนิรชล คำดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กชายณัฐพงศ์ โพธินอก

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงวันวิสา สุขนิล

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงศิรดา ต้านกลางดอน

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กหญิงชุติมา ฆ้องนอก

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงนรินทิพย์ พรมรอด

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงศิรินธร ขามจัตุรัส

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงภคพร พลอยช่าง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงรมณียา ขันตี

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงนฤมล ชาระหาน

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงอรณิชา เขินสันเทียะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงณัฐณิชา อัญชัญญาติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงพิญญาดา บำรุงนา

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงอรัญญา อยู่ปาน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงเนตรนภา ทองสนิด

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงธันยพร ต้านกลางดอน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงสายธาร ดอกสันเทียะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กชายพลรบ กว้างนอก

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงศิริณภัทร อุไรภักดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายวีรภัทร์ พิมพ์สุทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายศุภชัย กรวดนอก

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงอริษา ตากิมนอก

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายสหัสวรรษ เดิดขุนทด

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงวรกานต์ ครืนสันเทียะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงชลนภา ภิรมย์ไทย

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายชัยรัตน์ ค้าโค

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายวัชรพงศ์ ชำนาญดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายศุภชัย สุนเจิม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดบึงบริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงอมรกานต์ ฝอดสูงเนิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายศุภทิน สุนเจิม

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายชานนท์ ส่งสูงเนิน

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กชายรัฐภูมิ สุดใจ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ วิเศษพงศ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กชายนิรุต คิดการ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

โกสูงเนิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายก้องเกียรติ คำแพงเมือง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กชายพุฒิสรรค์ จันมานิจ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กชายทวีทรัพย์ สุภกรรม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประสพหิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กชายศิวา บัวบึงงาม

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กชายพุทธิพงษ์ งามจัตุรัส

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กชายรัฐภูมิ สิงห์นอก

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กชายภัทรพล อิสลา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงนภสร โพธินอก

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ไม้สันเทียะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงญาณิกา เล็งศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กชายบุญนำ โพธินอก

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๒๙
เด็กหญิงณาวินีย์ แก้วกำเนิด

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายศิริมงคลชัย ฤทธิกำลัง

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กชายธนบัตร วงศ์แก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงกิติยา กกกลาง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กชายวิทศิษฐ์ มีภูงา

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงชฎาภรณ์ เรืองรอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดมณีรัตนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กชายกฤตธิชัย ลิวนารี

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายณัฐนันท์ โฮมภิรมย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๓๗
เด็กชายณัฐภูมิ ท้าวจัตุรัส

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ทูลไธสง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กชายธีรเทพ มีพัฒน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายนันทวัฒน์ จันทร์ดวง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๔๑
เด็กชายมงคล สีหันส์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กชายมีโชค เจริญการ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กชายวรายุ นานาวัน

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายวิวัฒน์ แก้วมุกดา

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กชายอทิตยา โพธินอก

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กชายอรรถชัย พรดอนก่อ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กชายอานนท์ ศรีไซร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงกัญญานัฐ ท้าวจัตุรัส

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๔๙
เด็กหญิงธนัญญา กองสันเทียะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงธิติรัตน์ ทองพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงนงนุช กูบสันเทียะ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๕๒
เด็กหญิงปริยกร วันพิมาย

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงพัชรพร ภักดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงอรยา สุวันที

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายชัยมนัส แก้วนอก

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๕๖
เด็กชายจักรี ลามพัฒน์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๕๗
เด็กชายธวัชชัย วรประเสริฐ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังงามวิทยา วัดรังงาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๕๘
นายกฤษณา วงษ์ชาลี

๒๘/๑๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเนินสง่า วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๕๙
นางบำรุง พิกุลขาว

๒๑/๗/๒๕๑๘
กศน.อำเภอเนินสง่า วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๖๐
นายพิศิษร์ แดงสกุล

๒๘/๕/๒๕๓๔
กศน.อำเภอเนินสง่า วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๖๑
นางสาวศิวพร พลเจริญ

๑๔/๗/๒๕๒๗
กศน.อำเภอเนินสง่า วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กชายชัชชน จุลท่าหว้า

๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายชินภัทร สืบสำราญ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๖๔
เด็กชายปติพล หอมอยู่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กชายรัชภูมิ เณรสุวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กชายเดชาวัต เศรษฐดา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กชายเกรียงไกร บุญเชิด

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๖๘
เด็กชายณภัทร ชนะชัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงชนิสรา สงคราม

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงวริศรา นิลสมัคร

๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงภัทราวดี สระแสง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงรุ่งทิวา ร่มจันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงนภัณตี พรมนอก

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงยุพัตรา เทพโอทา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงเตชินี สุภาพ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๗๖
เด็กชายภูวดล วงษ์คำภา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กชายกฤษฎา กุลประจวบ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมบุตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายอัศม์เดช สมพงษ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  
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ชย ๔๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายวินพิเชฐ ยาสูงเนิน

๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ดาโม้

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายปยพนธ์ เจริญพล

๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงเบญญาภา เย็นชัยภูมิ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงแพรวา เวียนวิเศษ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงศิริกัลยา ทองสาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงนิภาพร เถือนศรี

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๘๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เศรษฐดา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงอริสา เศรษฐดา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงพัชรวรินทร์ เพลียนอก

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงปวีณา ทดลา

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๙๑
เด็กหญิงกชกร กุญชรรักษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงนิภาวรรณ จันแหล่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงศุภมาส ความหมัน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงอังค์กินันต์ บุญจันดา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๙๕
เด็กหญิงเกศรา เอกบัว

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๙๖
เด็กชายศราวุธ โพธิศรี

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงรุ้งฤดี แผนพิมาย

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงพันธรักษา พูนจัตุรัส

๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงสุพรรษา บรรจบดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงไพลิน ทดลา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ ขวดแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญจันดา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายธนา อินวงค์วรรณ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายตะวันฉาย แก้วขาว

๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายธนพัฒน์ จันณรงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายวิทยา ทาทิพย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ คำบุดดา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายศุภวิชญ์ งอกข้าวนก

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายพุฒิสรรค์ เข็มมี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายภูริทัต ศรีสัมฤทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๑๑
เด็กชายอัครพงษ์ คำอยู่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กชายเจษฏา นิลสมัคร

๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เขตนอก

๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงนัทยา เงินจัตุรัส

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  
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ชย ๔๔๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงมาติกา สุภาสัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงสิริพร ถูกชัยภูมิ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงลลิตา เทศนอก

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงสุทัตตา ไชยสัตย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กชายนวพล งอกข้าวนก

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายณภัทร มาสิงห์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงณัชชา หนันละหาน

๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๒๒
เด็กชายณัฐพล พาเจริญวงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กชายพิชชากร มาสิงห์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กชายติยะ ขอมภูเขียว

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายเจษฎากร มาสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อินทร์งาม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กชายกฤติพงษ์ วรรณภา

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กชายกฤษณะ มาสิงห์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กชายกฤษฎา มาสิงห์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงพรสวรรค์ ไผ่ฤทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงอาทิตยา ศรีหวงค์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงศศิวิมล ชัยมาตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กชายสุทธิพงศ์ โคตรมงคุณ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กชายชัชวาลย์ ชัยมาตร

๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กชายนครินทร์ เต็มปกษี

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กชายปกปอง อินทรชาติ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายพลทวี ดิเรกศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๓๘
เด็กชายภควัฒน์ คุณชืน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๓๙
เด็กชายภาคิน เนียมทัยสง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายธนวรรธย์ พงษ์สถิตย์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายมารุต แก้วถาวร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงสุทิมล กุลจันทร์เพ็ง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงรสิตา ลิมเจริญวิริยกุล

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงสโรชา อาจสามารถ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แพ่งลาย

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงสุกฤตา อินสูงเนิน

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กหญิงเกศรินทร์ ศิลปสม

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงสราสินี พันภูมิ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงลักษมี ภูมิพงศ์บริรักษ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงจิราภา พินไธสง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงณิชกานต์ เนาแสง

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงวันทนีย์ บำรุงสวัสดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงนาราจันทร์ ชนะภัย

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงกุลปรียา หอกกระโทก

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงวรรณการณ์ โนนเดช

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงประภัสสร ได้ด้วยเพียร

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงอัครมณี โมเหล็ก

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กชายมนัสธภูมิ วงศ์เบียสัจจ์

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักชี วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กชายปราโมทย์ ประมูลจะโก

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม

วัดหนองขาม (บ้านหนองขาม)

 

ชย ๔๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายธีระศักดิ

์

ทับชาลี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม

วัดหนองขาม (บ้านหนองขาม)

 

ชย ๔๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายภูมินทร์ โจมรัมย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม

วัดหนองขาม (บ้านหนองขาม)

 

ชย ๔๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กหญิงกมลรัตน์ คงคำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม

วัดหนองขาม (บ้านหนองขาม)

 

ชย ๔๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ หนันธิกุล

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม

วัดหนองขาม (บ้านหนองขาม)

 

ชย ๔๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กชายอัศนัย ทองยืน

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม

วัดหนองขาม (บ้านหนองขาม)

 

ชย ๔๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กชายธันยธรณ์ ปอสูงเนิน

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม

วัดหนองขาม (บ้านหนองขาม)

 

ชย ๔๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงสิริยากร เชือจันอัด

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม

วัดหนองขาม (บ้านหนองขาม)

 

ชย ๔๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงมัณฑิตา บำรุงนา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม

วัดหนองขาม (บ้านหนองขาม)

 

ชย ๔๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สีมาเพชร

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกคร้อ วัดอโศการาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงพรกนก บัวผาง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกคร้อ วัดอโศการาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงชรินทร์ดา เงินทวี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกคร้อ วัดอโศการาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงสุธิตา คำจุมพล

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกคร้อ วัดอโศการาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ เอกบัว

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกคร้อ วัดอโศการาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กหญิงนภ้สสร อ่อนสกุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกคร้อ วัดอโศการาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กหญิงพีรณัฐ เพ็ชรเสนา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกคร้อ วัดอโศการาม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายวีระยุทธ กะอาจ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กชายวลิษฐ์พล สังฆจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๗๗
เด็กชายศุภสิทธิ

์

แผ่นผา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๗๘
เด็กชายทัศน์พล ผลสนอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กชายปกรณ์เกียรติ เกตุภู

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายฐิติพงค์ ผลภิญโญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ก้อมอ่อน
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๘๒
เด็กชายออเงิน หล้าสุดตา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กชายกฤตกร กระพันธ์เขียว

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายธนกร ฉิมจารย์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙๗ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๓๘๕
เด็กชายณฐกร เพชรมาก

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๘๖
เด็กหญิงภัทรวรรณ ทองรินทร์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กหญิงธาดารันตน์ ประกอบดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๘๘
เด็กหญิงธันยพร สิทธิโคตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กหญิงนงนภัส ยวนทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงวรรณพร นานนท์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงเขมิสรา ลีกา

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๙๒
เด็กหญิงนฤมล ชำนาญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กหญิงวชิรญาณ์ อ่องจำปา

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กหญิงธนภรณ์ ประชามอญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงชุติมา ภิญโญทรัพย์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงจุฑามณี กระพันธ์เขียว

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กชายชัยพร ศิริอุบล

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กชายณิชพงษ์ ประโยชน์มี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายฐิติวิวัฒน์ เท้าอิม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายศุภกฤต จ่างศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายเขมนรินทร์ ผลภิญโญ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายประกาสิทธิ

์

ประโยชน์มี
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายทนงศํกดิ

์

โชติชัย
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายเอกนัฐ อิมเนย

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายเทพชนะ ตอพรหม

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายวิทวัส ผ่องสนาม

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายภาณุพงษ์ ธงมา

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายธนากรณ์ โสภาเพชร

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายธนภัทร มนต์ช่วย

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายภาคิล อินทร์เทียม

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กชายสุรศาสตร์ จันทะกัลยา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กชายญาณธร แซ่โฟง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงวรรณิสา นิลบรรพต

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงพัทธิญา สอนภักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงปานชมพู จันรอด

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๑๖
เด็กหญิงจินดาพร เจ็กนอก

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ กลอนโพธ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กหญิงพิชยา ข่าทิพย์พาที

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงนิษารัตน์ ขนาดกลาง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙๘ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายปุถุชน แผ่นทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๒๑
เด็กชายศิริพงษ์ ผงผานอก

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายพรหมวัสส์ พรหมรินทร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงพรไพลิน มุ่งสมัคร

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๒๔
เด็กชายวรกิจ นนลือชา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๒๕
เด็กชายธีระยุทธ แซ่โฟง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงกฤติยาณี พงษ์สระพัง

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๒๗
เด็กหญิงเนตรนภา สุขันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงปนมณี สุวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กชายธนวัฒน์ พลภูงาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายปติพงษ์ ข่าขันมาลี

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๓๑
เด็กชายพลวิทย์ ทองดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กชายภาณุพงศ์ ปุริสา

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงฆัมพร ช่างหล่อ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงนคนันทินี ปานภูมิ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงพัชรธิดา วาริยันต์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงมิรันตี คำยา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงรัตพร ผ่องสนาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงวิภา เวียงสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงสุพรรณปฏ เหลืองทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงสุภาดา สิงขรเขียว

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันคนา

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงอรสา สิงห์สถิตย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กชายกิตติพัทธ์ ไพรสิงห์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงณชญาดา รุ่งเพชร

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงปยวรรณ พงษ์สระพัง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายวัฒน์ทพล ชาเสน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงดุจดาว ภิญโญภาพ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงศิรินทรา คลังวงษ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กชายอภินันท์ พรรธนประเทศ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายสุเมธ เพียสังกะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๕๑
เด็กชายธนชัย ทุมบุญมา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงเอมอร ปอมสุวรรณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงสุจิตรา ราชสีห์แก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กชายธนกฤต เปรมประโยชน์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กชายสุทโท มุ่งสมัคร

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายญาณวรุตม์ ผลเหลือ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กชายธนายุต เขียงถุ่ง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๕๘
เด็กชายนันทวัฒน์ แก้วมาลี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงพรชิตา ขลุ่ยเฟอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายภราดร ทองเพ็ชร

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงบุษราวรรณ นาสูงเนิน

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กชายสรศักดิ

์

โชคบัณฑิต

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงนิล

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กชายธนธรณ์ ใจบุญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กชายวรากร ชิดทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๖๖
นางอนิสรา เชือสระพัง

้

๙/๑/๒๕๒๖ โรงพยาบาลอำเภอบ้านแท่น สมอ  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กชายนพพร อนุพันธ์

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คูณสิงห์ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กชายจักริน ชำนาญพล

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายวิศวะ ตุมานิล ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กชายวีรภัทร ผสมทรัพย์

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กชายณัฐภัทร ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กชายรวิสุต แผ่นเงิน

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กชายกฤตเมธ โฉมสอาด

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กชายปยะพงษ์ แปนกลาง

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กชายวัลลภ ชัยงาม

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงรวีวรรณ โชคบัณฑิต ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงพิมพ์ผกา กิงอุทา

่

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงทิพวรรณ ผาทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงชนันภรณ์ ศรีชนะ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงจารุวรรณ ผานาค

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กหญิงปนัดดา โพธิศรีแก้ว

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงรัฐมล สอนศิลปพงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๘๔
นายชวรงค์ แก้วมูลมุข

๑๕/๐๘/๒๕๓๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๘๕
นายวิยวัฒน์ ณ  นคร

๐๗/๑๑/๒๕๓๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๘๖
นายเมธิชัย สาริศรี

๒๐/๐๔/๒๕๓๘

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๘๗
นางสาวทองสุก ปญสวัสดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๘๘
นางสาวรัชนก อ่อนเหลา

๐๙/๐๓/๒๕๓๘

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กชายฉัตรพงษ์ ผลภิญโญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายชโลธร นิลละออ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๙๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

พงษ์สระพัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กชายกิตติภูมิ คูณศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กชายกิตติชัย เนียมกลิน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กชายชนกชนม์ นนนันท์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กชายนิติพนธิ

์

พงษ์สระพัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายเกียรติกุล สายสิน

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กชายโกวิทย์ ภูศักดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กชายเจษฎา พงษ์สระพัง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กชายวชิระ พงษ์สระพัง

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายภาคภูมิ ประมวลทรัพย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงอรสา คุ้มห้างสูง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงอาทิตยา ชำนาญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงขวัญชนก ชำนาญเวช

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงปยะพร จันทร์ชัย

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงรุ่งอรุณรัตน์ ทองดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงวริศรา ทุมบุญมา

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงทิพย์เกศร กาวีระ

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงพราวริน วู้ชัยภูมิ

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงปทมพร ปองขันธ์

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายเมธี หาญรุก

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กชายสิริโชค มิตรชอบ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายกนกพล สุวรรณชัย

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงดวงพร ดุงสูงเนิน

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงสุชาดา วุสันเทียะ

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงนิรัญชา ช่วยญาติ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กชายรามเทพ เรืองสีพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายวิชัย บริบูรณ์

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงสุนิสา ห่อทรัพย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กชายสิริภพ แซ่อึง

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงกันต์ธิดา อำชัยภูมิ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กชายปรียากรณ์ ยวงแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กชายพีรพัฒน์ แย้มโพธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายธนัฒชัย เวียงนนท์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา แซ่อือ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๕๒๕
นายธนาดล ยวงทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายสิริศักดิ

์

ปตุภูมินาค

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กหญิงสุมาตรา กำลังเลิศ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายอิทธินันท์ ประภาวงศ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายทศพัฒน์ จินชัยฌนา

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขีตุ่น

้

วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายศักดิดา

์

ตุระพิภาค
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขีตุ่น

้

วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงกฤตยา ชูชัยภูมิ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขีตุ่น

้

วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กชายวีรภัทร ปะสาวะเท

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขีตุ่น

้

วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กชายสัชฌุกร มีสุวรรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนตาด วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กชายภานุวัฒน์

อรุณกาญจนรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนตาด วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงศิรินัน สิทธิเสน

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนตาด วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กชายชาติชาย เชียนเขว้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาด วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กชายรัฐภูมิ เจริญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาด วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายภานุพงษ์ สมรูป

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายธนายุทธ ไกรนอก

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายอริยะ จันรคร

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กชายธารทอง นิมนวน

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงกมลพร ลิขิตสุขเจริญ

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสนชัย

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กหญิงอัจฉรา บุญเติม

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงสุกัญญา พรมเดือ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงตติยา เศษจัตุรัส

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กชายปยวัฒน์ บึงอ้อ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กชายวรรณชัย กอเจริญ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กชายวสุรัตน์ อินนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายวายุเนตร เบาโพธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายศรราม ศูนย์พวงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กชายสุทธิพงษ์ งากุญชร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงเกวรินทร์ บึงอ้อ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงชุติมา หิรัญเขว้า

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงณัชชา แววตะคุ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงปาริชาติ ปตตายะโส

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กหญิงพรรษา ชืนสบาย

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงสุทธิตา ใจอดทน

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงสุพัตรา มูลทะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๒ / ๒๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงอรณิชา รักพร้า

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กชายทวีโชค หิริรัตนะพรรณ

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กชายจักรพงศ์ เหล่าหา

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายจารุพร คำใบศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กชายชัชวาลย์ เมฆใส

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงลักษิกา คำอ่อน

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กหญิงสวรินทร์ ตินแท่น

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กหญิงไหมแก้ว พัวระย้า

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายธราดล เขจรภักดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายพงศธร อาจโนนเปอย

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายภูวดล จะยันรัมย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๗๑
เด็กชายเสฎวุฒิ จันทรดาหา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงกาญจนา บู่สุข

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงกัยญารัตน์ วุวรรณรุจ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงดลอัปสร ทองแสง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงดาราวีร์ พิมายนอก

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงนฤมล แผลงสุงเนิน

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงนำทิพย์ พุทธา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงประภัสรา เหล่าโดน

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ จอมสีกะยอม

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงมลฤดี กงชัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงรัชนีกร จันทรวงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงศลิษา แดงสูงเนิน

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงศิริมลตรา เมตตามิตร

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงสิริมา บุญเมือง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงสิริลักษณ์ เครือทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงอัญชรี เชือโพนทอง

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงณัฐสุดา แทนแสง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงธิติสุดา โอวาทวงษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงสุพรราษา มุ่งชมกลาง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายชินกร หิรัญเขว้า

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๙๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ผดุงปาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๙๒
เด็กหญิงฎีกากร บุญประเสริฐ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงบังอร ไชยดิษฐ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงวราภรณ์ จำรัสภูมิ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กชายบริราช ยวงทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กชายภาคิน เบาโพธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กชายอรรถพงษ์ คณารัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๙๘
เด็กหญิงกมลวรรณ คำชาลี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินนอก

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงจฑารัตน์ เศษจัตุรัส

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงจันทรา ขาลเขว้า

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงรัฐธิดา หล่งกลาง

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงดารุณี แสงจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงทักษพร วุ้นชีลอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทิพย์แสง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงพรชิตา รักพร้า

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงสุจิตรา ศรีบุญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงสุธิดา ประเสริฐจันทึก

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงสุมิตรา แข็งสง่า

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงสุวรรณษา สุขเกตุ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กหญิงอารยา หมายงาม

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กหญิงอรัญญา โสชู

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญชัยภูมิ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๑๔
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แก้วมณี

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๑๕
เด็กหญิงวรรณิกานต์ เศษจัสตุรัส

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงสุชาดา สมรูป

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กหญิงจิตรฐิภัทร การสมพิศ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๑๘
เด็กชายตะวัน สอนสุข

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กชายสุธิราช มาเสือบอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงเพชรา วงษ์วาด

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงศิริวิมล แมลงเม่า

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๒๒
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ประกอบทรัพย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๒๓
เด็กชายชุติวัต ผุดผ่อง

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๒๔
เด็กชายณัฐพงศ์ แสงขาว

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายปญญากร ทองปญญา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๒๖
เด็กชายพีระพงษ์ เลิศม่วง

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๒๗
เด็กหญิงพุฒิชัย มูลมะณี

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๒๘
เด็กหญิงปยะฉัตร ปดตายะโส

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๒๙
นายศุภกานต์ จันบัวลา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๔ / ๒๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๖๓๐
นางสาวชนัญญา บุญสิงห์

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๓๑
นางสาวณัฐนรี สอนสุข

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๓๒
นางสาวดาราวรรณ อ้อชัยภูมิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๓๓
นางสาวนิสรา แน่นอุดร

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๓๔
นางสาวธนภรณ์ หาญมะโน

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๓๕
นางสาวธัญชนก รินทร์ลา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๓๖
นางสาวนิราวรรณ พระตรัยยะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๓๗
นางสาววนิดา ราชภักดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๓๘
นางสาวจิลัดดา ดวงนิล

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๓๙
นางสาวปยฉัตร นามหนองอ้อ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๔๐
นางสาวภคินี ใจเย็น

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๔๑
นางสาวยุภาพร เกษนอก

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๔๒
นางสาวสุวนันท์ จันเขียด

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๔๓
นายโชควีระพล ไวประเสริฐ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๔๔
นายปรเมศวร์ ชนะชัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๔๕
นายสุขภัค สุขี

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๔๖
นายอธิวัฒน์ ข้นชัยภูมิ

ั

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๔๗
นางสาวกัญธิมา ดำรัส

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๔๘
นางสาวพรทิพย์ กองเกิด

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๔๙
นางสาวพิยดา หงษ์สีทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๕๐
นางสาวอลิศรา จำปาแสง

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๕๑
นายขจร เพ่งผล

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๕๒
นายณรงค์ หารประยุทธ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๕๓
นายธวัชชัย ลาปะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๕๔
นายศุภสัณฑ์ ไวประเสริฐ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๕๕
นางสาวรัชดาภรณ์ ทีทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๕๖
นายธนวัฒน์ ยวงเดชกล้า

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๕๗
นางสาวจุมมารี ญาติจำรูญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๕๘
นางสาวกัญญารัตน์ คู่แก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๕๙
นางสาวจารุกร ศิลาพงษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๖๐
นางสาวนำฝน สุขคุนา

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๖๑
นางสาวนิพาดา ปองขันธ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๖๒
นางสาวประลิดา รัดศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๖๓
นางสาวปริญญา โพธิชัย

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๖๔
นางสาวฟาศิริ เสือสงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๕ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๖๖๕
นางสาวรุ่งเรือง เค้นชัยภูมิ

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๖๖
นางสาวสุปราณี ตะวงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๖๗
นายกิติพงษ์ พิมายนอก

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๖๘
นายชัชชานนท์ รวดเร็ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๖๙
นายอัครชัย ไวประเสริฐ

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๗๐
นางสาวธิดา บึงอ้อ

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๗๑
นางสาวบุผา ปองชาลี

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๗๒
นางสาวประภัสสรณ์ ทิพย์แสง

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๗๓
นางสาวปานประดับ ร่มภักดื

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๗๔
นางสาวศิริภัสสร ยาตรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๗๕
นางสาวสุรัตน์ดา ศิริชาติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๗๖
นายวุฒิไกร เมฆใส

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๗๗
นายสุชานน ดีชัย

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๗๘
นางสาวเกษร ดิเรกศิลป

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๗๙
นางสาวจฬาลักษณ์ สามงามน้อย

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๘๐
นางสาวมัณฑนาต์ ทาน้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๘๑
นางสาวรัตมานี พิไลพันธ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๘๒
นางสาววรัญญา เสาะสาย

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๘๓
นางสาวอัจชริยา บุญลับ

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๘๔
นางสาวอุษา ชืนสบาย

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๘๕
นายชิณวัตร ซือตรง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๘๖
นายวรวุธ เติมทรัพย์

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๘๗
นางสาวศิริประภา เค้นชัยภูมิ

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภูแลนคาวิทยา อัมพวัน  

ชย ๔๔๖๐/๓๖๘๘
เด็กชายกฤษฎา เสนาบุตร

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปตชาลี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
บ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายเขมทัศน์ วุฒิเนตร ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ ราชวิเศษ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กชายพิชิตพงษ์ ทบศรี

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กชายศรัณยู บทนอก

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กชายบุญยอด ประสพคำ

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงจิรภิญญา เหล่ากาสี

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๖๙๖
เด็กหญิงณัฐวิภา จำปาดิบ ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงณัฐพร แตงอ่อน

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กหญิงดวงเนตร คำพินิจ

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงนันฑิตา แก่นสันเทียะ ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงปนัดดา บุญสมบัติ

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงรุ่งไพลิน นามพรม

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงวรัญญา ชาตินุช

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงสาวินี เสนา

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงสิรินญา บุญสมบัติ

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงอลิษา ถำกลาง

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงอังคนา ชาดาเม็ก ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงพรรณษา โฉ่พลกรัง

๑๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา บทนอก

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายอภิเดช หาญณรงค์

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายนัฐพงษ์ กลินศรีสุข

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
บ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กชายนพรัตน์ ประดับหิน

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กชายประวุฒิ รู้การนา

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กชายอนนต์ ลาบุรี ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กชายชาญยุทธ ปนโพธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
บ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๑๕
เด็กชายเฉลิมชัย กล้ากลางดอน

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
บ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงขวัญจิรา แจ้งสูงเนิน ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงจันทิมา เจิมขุนทด

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
บ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ประสพสิน

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๑๙
เด็กหญิงนฤมล กลินศรีสุข

่

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงพรรณิกา ยอดขุนทด

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
บ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กหญิงมุทิตา บทนอก

๑๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กหญิงเรณุกา รักเพือน

่

๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
บ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๒๓
เด็กหญิงศิริวรรณ ประดับหิน ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๒๔
เด็กหญิงสุพรรษา เทียวประสงค์ ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงสุพรรษา กนกวิบูลย์ศรี

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงอทิตติญา เอกกลาง ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๒๗
เด็กหญิงศิจินทรา อุดมกิจโอฬาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
บ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๒๘
เด็กหญิงสุวนันท์ ชาติเผือก

๑๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๒๙
เด็กหญิงกรรณิกา ประเสริฐพงษ์

๑๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงนิริทรา นนท์ขุนทด

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๓๑
เด็กหญิงสุพิณญา เทียวประสงค์ ๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๓๒
เด็กหญิงณัฐพร เกตุหมืนไวย์

่

๒๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กชายนพรุจ ปดสุวรรณ์

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กชายนครินทร์ โสมขุนทด

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๗ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๗๓๕
เด็กชายจีรภัทร ปดสุวรรณ์

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๓๖
เด็กชายทินกร คำทะลุง

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กชายรัฐนันท์ ปดภัย

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๓๘
เด็กชายจิรวัฒน์ หมวกขุนทด

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๓๙
เด็กชายอรรถพร โสมขุนทด

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายพงศ์กฤษณ์ เดดบัวลำ

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กชายรัชชานนท์ รัตนวงศ์ ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๔๒
เด็กชายอนุภัทร เวียงสันเทียะ

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กชายชิติสรรค์ ภูมิโคกรักษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงพิชามญชุ์ นิวาศานนท์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงสุชานาฏ ศรีสม

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๔๖
เด็กหญิงญาณิกา เตยกุญชร

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๔๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ จ้วงกลาง

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กหญิงอารยา นพคุณ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กหญิงเบญญาภา พูนชัย

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงนุชนาถ อยู่สำราญ

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กหญิงรุจิรา หาศีรี

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงวิภาดา แถมจำรัส

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงณัฐชยาน์ โพงมาลา ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงญาณิศา สุขสำราญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กชายศุภกร พูลบัว

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กชายปยวุฒิ ประสพทอง

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กชายกอบกาญจน์ เพ่งผล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กชายปารนันท์ นพคุณ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กชายธนากร เตยกุญชร

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กชายณัฐพร ประเสริฐพงษ์

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กชายศิรภัทร แปนจัตุรัส

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๖๒
เด็กชายธันวา กัวหา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กชายศุภชัย แปลกสันเทียะ

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กชายสิบปกร แสงคำ

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงจิดาภา ดู่มณี

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กหญิงปภาวรรณ ด่านลำมะจาก

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงนุชเนตร อยู่สำราญ

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงอภิญญา ซีกพุดซา

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ ประเสริฐพงษ์

๒๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๘ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พูนชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กหญิงจิรดา กลางตำบล

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงสาริญา เชืออาสา

้

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๗๓
เด็กหญิงนิพาดา ชืนขุนทด

่

๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงปนิตา แก้วโต

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงวรรณพร บุญเจริญ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กชายเสฎฐวุฒิ พรแก้ว

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๗๗
เด็กชายทักษ์ดนัย ญาณรักษ์

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กชายนันทวัฒน์ กลินสมภาร

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กชายณฐกร เทียวประสงค์

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กชายอนวัช พิมพ์จัตุรัส ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองแจ่ม

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๘๒
เด็กชายพีรยุทธ ฤทธินอก

์

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กชายโสภณ กลินศรีสุข

่

๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กหญิงวรรณวิสา เตินขุนทด

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๘๕
เด็กหญิงใบบุญ ขยันชม ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๘๖
เด็กหญิงวรดา โปยขุนทด

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มนนามอญ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กหญิงศิริพร บุญปลูก

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๘๙
เด็กหญิงณัฐติยา ชวดสุวรรณ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงเมญาวี เสาโกมุท

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๙๑
เด็กหญิงอาริษา จันทะคูณ

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กหญิงนิชาภรณ์ พูนสินทรัพย์

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงนัสนิชา ไกรสำโรง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๙๔
เด็กหญิงสุพรรษา พรมชัยยา ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บึงชวน  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๙๕
นางภาณินี ศรีทัศน์

๑๗/๑/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๙๖
นายพชรพล ไชยเสนา

๑๓/๕/๒๕๔๕
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๙๗
นายวัชรพนธ์ มงคลศิลป

๐๒/๐๙/๒๕๔๕
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๙๘
นายธเนตร ไทยภักดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๗๙๙
นายยศนนท์ ถอนพิมโจน

๐๗/๐๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๐๐
นายอลงกรณ์ เรือนมูล

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๐๑
นายอานนท์ แปนเพชร

๓๐/๐๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๐๒
นายสรศักดิ

์

สุขสำราญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๐๓
นายธนากร เหล็กมา

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๐๔
นายพันกร แก้วเพชร

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๘๐๕
นายพีระยุทธ แก้วนวลเฮ้า

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๐๖
นางสาวดารารัตน์ ทวดสุวรรณ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๐๗
นางสาวปยพร ตอสูงเนิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๐๘
นางสาวสุธิดา สุวรรณศุภ

๐๓/๐๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๐๙
นางสาวเพ็ญพักตร์ ภักดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๑๐
นางสาวเมธาวี ตากิมนอก

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๑๑
นางสาวอนัญญา เรืองไพศาล

๐๘/๐๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๑๒
นางสาวสรณ์ศิริ ปราณีตพลกรัง

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๑๓
นายชินวัฒน์ ดวงแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๑๔
นายพงศกร ประดับดิน

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๑๕
นายฤทธิเดช ชัยทิพย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๑๖
นายเจตนิพิฐ พุ่มพฤกษ์

๑๑/๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๑๗
นางสาวศุภรัตน์ ซาเวียง

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๑๘
นายณัฐวุฒิ เพ็งคุณ

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๑๙
นายสุทธชัย วงศ์อารี

๐๘/๐๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๒๐
นายอนุพงษ์ สระทองแดง

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๒๑
นายอัศนัย เปยสันเทียะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๒๒
นายเดชาวัต ชาติสีธง

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๒๓
นายเพชรรวี ค่ายนอก

๐๔/๐๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๒๔
นายเศรษฐสิทธิ

์

โลแพทย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๒๕
นายเอกภพ ชัยทิพย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๒๖
นายปฏิภาณ นอสูงเนิน

๑๑/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๒๗
นายสราวุฒิ พึมขุนทด

๐๙/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๒๘
นางสาวสุนารี ชัยมีแรง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๒๙
นายหายณรงค์ ผลไพบูลย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๓๐
นายเอกพล เมืองตอ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๓๑
นายไกรสร บุญฆ้อง

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๓๒
นางสาวฐิติกานต์ เตรนะกาโย

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๓๓
นางสาวจุฑารัตน์ ฉลูพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๓๔
นางสาวจุฑารัตน์ แถมจำรัส

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๓๕
นายศศิธร สุขเกษม

๐๔/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๓๖
นายพัชร จันทร์โท

๐๕/๐๓/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๓๗
นายศักดิดา

์

ฟสันเทียะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๓๘
นายณัฐพงษ์ มีศิลป

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๓๙
นายญาณวิทย์ สุดดีพงษ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๘๔๐
นายณัฐวัฒน์ ยึดพวก

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๔๑
นายพัชรศักดิ

์

ดุงขุนทด
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๔๒
นายภูวนัย ประทุมวงค์

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๔๓
นายศรัณยู กลินศรีสุข

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๔๔
นายสุรศักดิ

์

ไพรงาม
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๔๕
นายอุดมศักดิ

์

แสงลำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๔๖
นายจักรพงษ์ ทานบำเพ็ญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๔๗
นายธรรมรัตน์ พงษ์ด้วง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๔๘
นายจักรินทร์ ทวีผล

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๔๙
นางสาวพรรณวษา พุทธายะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๕๐
นายอุทัย บุญจันทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๕๑
นายวิศรุต งามทรัพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บูรณ์  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๕๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ขุนชอนรักษ์ ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงกัลยา ดูเชิดรัมย์

๒๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กชายธณาวุธ ฟาบัง

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๕๕
เด็กหญิงสุภาพร ใจสบาย

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงกัลยา พึงอยู่

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ ออนา

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซับยาง เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงศิริพัชชา ปราณีตพลกรัง

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซับยาง เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๕๙
เด็กหญิงวิมลศิริ วิลาศ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับยาง เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงสุภัทรา ลาภถึง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับยาง เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๖๑
เด็กหญิงศิริวรรณ คุ้มคง

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง หนองตะครอง  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงสุชาดา ภูมิสนิท

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง หนองตะครอง  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๖๓
เด็กหญิงกมลชนก เนตรพุดซา

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง หนองตะครอง  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๖๔
เด็กชายปุริศ ประสิทธินอก

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ชีลอง  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กชายธีรพงษ์ มงคล

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ชีลอง  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กชายปฏิภาณ ไกรอำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ชีลอง  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ ธัญญาหาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ชีลอง  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงปญจพร กุศลช่วย

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ชีลอง  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงธิดา จันทร์เรืองศรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ชีลอง  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ เหล่าค้า

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ชีลอง  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๗๑
เด็กหญิงจรินทร์ ทองดอนโพธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ชีลอง  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๗๒
เด็กหญิงชนิดา เจริญขวัญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ชีลอง  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงธัญยพร ภูเซียงซา

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ชีลอง  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงปารียา จันดาโคตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ชีลอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กชายชัยยุทธ เรืองชม

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

แสงสกุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กชายวีระชัย ภูเวียงแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๗๘
เด็กหญิงระพีพรรณ สุขประเสริฐ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๗๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แวงวรรณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญพงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กหญิงสว่างลักษณ์ สังข์ทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงธัญพร อุเทนสุต

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๘๓
เด็กหญิงมาริษา ไกรโคกสูง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กชายพงษ์ภัค สร้อยจรุง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กชายทองรัตน์ ขวัญศิริ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๘๖
เด็กชายอัษฎาวุธ หมืนแหล่

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๘๗
เด็กชายปญญากร มิตรมาตย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงวรัชยา ถางสูงเนิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงดวงรัฐ ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงวาสนา ไตรภูธร

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๙๑
เด็กชายจิรายุ แก่นคง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โชคสำราญทรัพย์ ๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายธนกร ขวัญมา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๙๔
เด็กชายธนวัฒน์ บำรุงเขต

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายธีรไนย อาจผักปง

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ นิสัยตรง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายภาคิน จันจิตร

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๙๘
เด็กชายภูวนัย กิงแก้ว

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เพชรลำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายนที เกิงไพบูลย์

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายพชร คัชเขียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายวิสสุต สินปรุ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายชูวิทย์ น้อยลา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายภานุวัฒน์ กงชัยภูมิ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายภรันดร สมานเพียร

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายณัฐพงศ์ เพชรลำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงธัญญพร จรัสกาย

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงภัทรวดี แก้วหานาม

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงลลิตา กาปญญา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงลลิตา ธรรมสมบัติ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กหญิงวรรณวิภา สมพรหมมา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงสุธิดา มิงศิริ

่

๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๑๓
เด็กหญิงหนึงหทัย

่

บุตเขียว

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๑๔
เด็กหญิงอภิญญา อินทรา

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กหญิงนิชาภรณ์ จรัสพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงภัทรวดี โคตรบ้านแข้

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงมณี มาตย์สูงเนิน

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงณัฐกมล เพชร์รัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงภัทรวดี ประสิทธินอก

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายเนวิน แมดมีเหง้า

๒๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๒๑
เด็กชายอนุภัทร นิลบรรพต

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๒๒
เด็กชายอานนท์ นามบุตร

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กชายสมศักดิ

์

พวกเซียงซา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายนพฤทธิ

์

สวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กชายสรชัช นวดโอโล

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กชายดิเรก เจริญคุณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กชายสุระศักดิ

์

เครือผักปง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กชายวิเชียร คัชเขียว

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๒๙
เด็กชายพิฆเนศ ภู่สุวรรณ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายชัยภัทร จันบุดสะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วทุม

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงกาญจนา มิงศิริ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงมันตรินี พิลาวัน

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๓๔
เด็กหญิงเกตน์สิรี สวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กหญิงเขมิกา มงคล

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงณัฐพร แพงอ่อน

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๓๗
เด็กหญิงจตุพร ประยูรเพชร

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๓๘
เด็กหญิงศศิธร ปูพะบุญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กหญิงชลธิชา มีโฮ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงอติกานต์ สีนำย้อม

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๔๑
เด็กหญิงกัลยา ภิลัยวรรณ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๔๒
เด็กหญิงธิติมา ทูลแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กหญิงชนัญชิดา เพชรลำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงปฐมาวดี จันทะบุดศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๓ / ๒๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กหญิงพรสินี แปนรินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๔๖
เด็กหญิงอธิชา ไกรสกุล

๒๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงปยฉัตร เดชฤทธิณรงค์

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๔๘
นางสาวปานทิพย์ ปทุมานนท์

๒๕/๑๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงรุ่งตะวัน ราชกระโทก

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงณิชารี ภูมิคอนสาร

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กชายศุภากร อุ่นมะดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๕๒
เด็กชายพุฒิกร ไกยสิทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๕๓
เด็กชายพนธกร มนต์กล้า

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กชายหัสดินทร์ สาทมุณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กชายนิรวิทย์ ฝดสูงเนิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๕๖
เด็กชายพชร ก้อนคำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กชายอนัตศักดิ

์

สัญจรดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กชายกฤษฎี เหมือนพิมพ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กชายทินกร อาจวงษ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายนิรวิทย์ เขียนภูเขียว

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๖๑
เด็กชายบญจกุล จุลละนันท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กชายอัครวินท์ รังกลาง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กชายรัฐศาสตร์ หงษ์รัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๖๔
เด็กชายสุชาครีย์ เพชรน้อย

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๖๕
เด็กชายสฎฐวุฒิ โชคเจริญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๖๖
เด็กชายฐาปกรณ์ หมู่ศิริ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายศุภัชชัย คำพรมมา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๖๘
เด็กชายวีรภัทร สวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๖๙
เด็กชายจิรศักดิ

์

นพธรรม
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ มูลบัวภา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กชายรัฐภูมิ แนวเงินดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๗๒
เด็กชายอนาวิล ขวัญมงคล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายสถียร อภัยวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายมธา ทวีญาติ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายซามูไร โขนภูเขียว

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๗๖
เด็กชายธนากร ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๗๗
เด็กชายธีรพัฒน์ เจริญชีพ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กชายรวิภาส วรพรหมไพบูลย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กชายวงศธร มาดินดำ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๔ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายรัฐภูมิ คุงดิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กชายกฤษฎา คุณประทุม

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ หลักเพชร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๘๓
เด็กชายธวัชชัย โพธิศรี

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๘๔
เด็กชายแสนสุขสม พรหมเมตตา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กชายพนมพร นิลบรรพต

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๘๖
เด็กชายนนทพัทร์ มัดศรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๘๗
เด็กชายวันชัย ชาตรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๘๘
เด็กชายพฤหัส โพธิรุกข์

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๘๙
เด็กชายชัยสิทธิ

์

อาจวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กชายศิริวัฒน์ ไพรพฤกษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๙๑
เด็กชายปยภัทร นิลสิงขรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๙๒
เด็กชายพัทธพล ผุดผ่อง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๙๓
เด็กชายภัทรพงศ์ ฤทธินอก

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กชายญาณพัฒน์ มอสูงเนิน

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๙๕
เด็กชายธีรดนย์ ทุมรินทร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๙๖
เด็กชายวัชรพล รักพวก

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๙๗
เด็กชายธนวัฒน์ อารีวงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กชายอธิการ โสเขียว

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๓๙๙๙
เด็กชายณัฐพงค์ ปลอดโคกสูง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กชายพีรพัฒน์ อารีวงศ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายกิตติกวิน ชนะสงคราม

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายวรเทพ รัศมีเดือน

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายวัชรวิศว์ ฤทธิอ้วน

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายปฎิพล เบ้าหิน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายกานตธีร์ มีหาญเสมอ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กชายธนวิชญ์ จันทร์แดง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กชายวัชรากรณ์ ขวัญถาวร

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กชายภาณุชัย มีวุฒิ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายหฤษฎ์ แจวจันทึก

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กชายณัฐนันท์ ขวัญกล้า

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายภูตะวัน ทัดไท

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กชายอัครพนธ์ บริบูรณ์วงษา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กชายมังกร แสนสมบัติ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กชายชิติพัทธ์ เฟองแดน

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๕ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายเศรษฐสิริ สุทธิโพธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายธนชิต วรวงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กชายบริพัฒน์ เวียงสมุทร

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กชายถิรวัฒน์ อุจินา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กชายพีรพัฒน์ โคตรเงิน

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายกนกภัทร รัตนมณี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายภูริวัต แควภูเขียว

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายภูมิภัทร์ บุตรศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายเดชาพล ภิลัยวรรณ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กชายกีรติ ลาภเงิน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายกฤษฎา สามิภักดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายนฤเศรษฐ์ อภิลักขิตพงศ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายภูบดินทร์ คันธี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายเวธน์วริทธ์ สร้อยเพชร

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายธรรมรัตน์

จันทรพรหมรินทร์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายวีรภัทร

เพชรสุวรรณรังษี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายฐิติวุฒิ มลิชืน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายศิวกร พรหมเมตตา

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายขจรเกียรติ กิมาลี

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายเมทินี ทาแก้ง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ สู่หญ้านาง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กชายฌัชชพล งาทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายกษิดิเดช

์

ขวัญสวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายธนวัฒน์ ผัดวิเศษ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายกิตติพัฒน์ มีปญญา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายนพกฤษฎิ

์

รุ่งมณีธนเสถียร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายชิษณุพงค์ สมศรีคาน

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายนวัติวงษ์ รัศมีวงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อารีวงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายอมรินทร์ คำชู

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายพีระพล มาดินดำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายกรกฤต มาเมือง

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ปาปะพา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กชายธนวัฒน์ เจริญคุณ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กชายมังกร เจริญเกียรติ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายปรมินทร์ สวาสดิรัตน์

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายธีรภัทร รืนจิตร

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายปรเมษฐ์ บุญชุ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กชายศักดิชัยวิชิต

์

บุญเถือน

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กชายกิตติวัฒน์ มัดศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กชายพีรพัฒน์ เจริญคุณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กชายณัฐพล แปลงไธสง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กชายเจษฎา กล้าศึก

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงณัฐธิดา นุชพิเรนทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงสุทธิดา วุฒิยา

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงภรัณยา แก้วทุม

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงเพชรลดา เพชรลำ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงชลิตา วงษ์โนนงิว

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงยุวดี ชมเชย

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงปนัดดา คชสาร

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงปรียาวรรณ จันทะดวง

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงอัญชลิตา อินทรธานี

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงชลธิชา เกิดสมบูรณ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงศิริลักษ์ ขวัญศิริ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงอภิปรียา สมชัย

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงนิติพร มูลประสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ขาวกล้า

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงพรทิพย์ แนวโอโล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงพัทธนันท์ รักชาติ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงดาวอัจฉรา ลานดลธรรม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงสิลีธร ทองแย้ม

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงเกศกนก แก้ววันทา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงนภาลักษณ์ ขวัญรักษา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงปยธิดา พวกแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงบุญยวีร์ แสงเดือน

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงประภาสิริ พรหมราช

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงปยะวรรณ คัชเขียว

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงขวัญกนก ถึงลาภ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงวนิศลา วรรณศรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงธิติยากร สอนโกษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๗ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงอิสรา สมวงษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงศรัญยา แคนภูเขียว

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงปนัดดา เสียมแหลม

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงธนพร ตรงประสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงสาริศา บุษบงก์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงนันท์นภัทร ฐานวิเศษ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงภาวิษา เกือหนุน

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงศศิวิมล สวัสดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงษ์จำปา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงฐานิต วิจิตรจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองทาย

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงสุชญา ทิพย์มณี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงวรกมล เสียมแหลม

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงพิมพ์ทอง สร้อยจรุง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงลำธารดาว งามผ่อง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ศรีวงษ์ชัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงภคพร ชัยมีเขียว

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงนันทัชพร สมท่า

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ กองคำ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงปรียากร ขันเขียว

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงลักษมีกานต์ นำเจริญ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงธนพร ปะวะภูทะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงปรายฟา แต่งเมือง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงกานต์พิชชา รวิพรรณไพบูลย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทีน้อย

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงกุสุมา กล้าศึก

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงไปรยา กายแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๑๒
เด็กหญิงอุบลวรรณ แอบบุญไว

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๑๓
เด็กหญิงสุภาวดี ซ่อนกลิน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงสุภัสสรา คงกะพี

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงลลิตา รัตนประทุม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ประเสริฐนู

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงอัญชิสา ขามภูเขียว

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กหญิงจีรณา พัสดร

๒๒/๐๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงเกศมณี จันทร์ดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๘ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงปยฉัตร แสนโคตร

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๒๑
เด็กหญิงอินทิรา น้อมสุระ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงปยะฉัตร มณีชัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๒๓
เด็กหญิงพรพิมล วาระวะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๒๔
เด็กหญิงอารียา กลางบุญเรือง

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๒๕
เด็กหญิงฟาประทาน โคตุราช

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงโยสิตา ศิริพุตร

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงจิรัญญา เผยศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงจิยนันท์ ชินจักร

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กหญิงพิธนิตย์ ธนพัฒน์พจี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงอรปรียา ประทุมแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิวิทยา พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๓๑
นายเกรียงไกร แก้ววงษา

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๓๒
นายกิตติศักดิ

์

โหล่สงคราม

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๓๓
นายวุฒิชัย ประหยัดทรัพย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๓๔
นายวราวุฒิ จันทร์ธร

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๓๕
นายพรพรหม ฤาชา

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๓๖
นายพีรพัฒน์ สวัสดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๓๗
นายสดายุ นามโนนเขว้า

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๓๘
นายชาคริต ขวดเขียว

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๓๙
นายธิติ ข่าทิพย์พาที

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๔๐
นายสุกรรณทศ กล้ารบ

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๔๑
นายพัสพล บรรหาร

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๔๒
นายไตรภพ สุขนอก

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๔๓
นายณัฐพล เครือผักปง

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๔๔
นายวรวุฒิ บุตรเทศ

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๔๕
นายพลกฤษณ์ เจริญรัมย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๔๖
นายอิทธิกร หริชัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๔๗
นายณัฐพงษ์ กุลนิติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๔๘
นายศักดิสิทธิ

์ ์

สิงห์โคตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๔๙
นางสาววรัญญา กุลนิติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๕๐
นางสาวธารวิมล โชคคุณ

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๕๑
นางสาวปาวีณา ด้ามภูเขียว

๒๙/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๕๒
นางสาวศุภลักษณ์ ทองชมพู

๐๑/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๕๓
นางสาวเจนจิรา พิมจันดา

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๕๔
นางสาวศศิวิมล ทินประกอบ

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๑๕๕
นางสาวกรรณิการ์ ขวัญคุ้ม

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๕๖
นางสาวสุพรรณี บุญชู

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๕๗
นางสาววรรณภา แจ้งบ้าน

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๕๘
นางสาวอุมาพร ภิญโญศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว พรมใต้  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ คุณประทุม

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน บัวบาน  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงสุภัทรสร จันนาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน บัวบาน  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กชายสมเดช สามารถ

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๖๒
เด็กชายอาทิตย์ ขันละไว

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๖๓
เด็กชายสัจจานนท์ ใจภักดิ

์

๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กชายภูมมินทร์ อังคณิต ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กชายณัฐชนนท์ สุวรรณภูมิ

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๖๖
เด็กชายสาธิต มะยุโรวาท ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๖๗
เด็กชายวรวิช ทวีเงิน

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กชายปฏิพัทธ์ เวียงอินทร์

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กชายจีรณะ ศรียัง

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายทนงค์ศักดิ

์

รักสุทธี
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๗๑
เด็กชายฐานัชฌา ละกำปน ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กชายพชรพล ภูพานทอง

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กหญิงจุฑามณี ภาภัคดี ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๗๔
เด็กหญิงศศิยาภาณ์ ตังภูมิพงษ์

้

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๗๕
เด็กหญิงพัชรี ดอนสิงห์ ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กหญิงณัฐริกา แว่นจันทร์

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กหญิงสิริกร กอแก่กลาง ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๗๘
เด็กหญิงชุติมา ดอกเข็ม ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๗๙
เด็กหญิงเสียวซือเชน

่

ปญญาวุธโธ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ บุหรัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กชายภานุรุจ พลงาม

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๘๒
เด็กชายณัฐภูมิ สิงหา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๘๓
เด็กชายกฤษดา ศรีสุขทวีทรัพย์

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๘๔
เด็กชายอินทนนท์ ไพพาฤทธ์ ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กชายภูตะวัน ยุคะสัง ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๘๖
เด็กชายสุริยา อุตรพรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๘๗
เด็กชายมงคล ชานินาเสียว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๘๘
เด็กชายปฏิพัทธ์ เวียงอิรทร์ ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กชายธนกร หงษ์ปสสา ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๐ / ๒๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายก้องภพ ช่างคำ ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๙๑
เด็กชายอภิชัย แสงงาม ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ อนุรักษ์สมบัติ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๙๓
เด็กหญิงสัญฤทัย สาธินวน ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๙๔
เด็กหญิงชาริณี สิงกันยา ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๙๕
เด็กหญิงปาริฉัตร อินทะพรม

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กหญิงนฤมล สาสิงห์ ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงกิตติยา โลมรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๙๘
เด็กหญิงณัชณิชา ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๑๙๙
เด็กหญิงธันยาพร ดอนสามารถ

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กชายชัชวาล ข่าทิพย์พาที

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปอแดง เฝอแฝง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายทัศนพันธ์ พันธ์เดช

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปอแดง เฝอแฝง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กชายธนพล ภิรมย์ญาณ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปอแดง เฝอแฝง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

พินโย
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปอแดง เฝอแฝง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายพิศาล ภิญโญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปอแดง เฝอแฝง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายศุภกร เหล่ามะลึก

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปอแดง เฝอแฝง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงเกสร บุญเทียม

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปอแดง เฝอแฝง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กชายธีรเมธ ใจดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายชิษนุชา อภัย

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายภัทรดนัย มุมธุรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงวิยดา ศิลาวงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กหญิงสุนิสา แพนไธสง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กหญิงศุภลักษณ์ หรีเรไร

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๑๓
เด็กหญิงลลิดา ดาวช่วย

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๑๔
เด็กหญิงพัชราภา คำภาสุข

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กชายรัตรภูมิ ทิมทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กชายชนิสร ปาลา

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๑๗
เด็กชายธนากร บุตะเขียว

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๑๘
เด็กชายธานินทร์ โสสุ่ย

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงศุภวรรณ พ่อไชยราช

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงปยดา สูงบุญมา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๒๑
เด็กหญิงวัชราพร ถนอมทุน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๒๒
เด็กหญิงมัลลิกา หมุดเพ็ชร

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนทิพย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กหญิงนาเดีย ดาวช่วย

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๒๒๕
เด็กหญิงกมลพรรณ นามนู

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๒๖
เด็กหญิงวริศรา นิลโอโล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กหญิงเฮเลน ฮาสเลอร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๒๘
เด็กหญิงมาลิตา มิงภูเขียว

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๒๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ผลวิสัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายอภิเชษฐ์ มุนนท์ ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กชายอัศฎาวุฒิ มากมี ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๓๒
เด็กหญิงแก้วมณี จัดนอก ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กชายวุฒิชัย เสริฐผม ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กชายอัมรินทร์ ฐานหมัน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กชายจิรายุ แสงสุด

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๓๖
เด็กชายจักรภัทร พรมเขียว

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๓๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บุตะเขียว
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กชายธนโชติ ประหยัดสิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กชายน้องแพร จูโภคาทรัพย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายศุภกร ลานำเทียง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๔๑
เด็กชายสมเกียรติ สูงเดช

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กหญิงจิระนันท์ ทวีคูณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์ภูเขียว

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๔๔
เด็กหญิงภัทริดา ศรีไชโย

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กหญิงอนัญญา นิลบรรพต

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๔๖
เด็กหญิงอภิญญา ดวงมาลา

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กหญิงอรินวดี บุตะเขียว

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๔๘
เด็กหญิงอินทิรา เกล็ดกระโทก

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๔๙
เด็กหญิงบุณฑรีก์ บุญคุณ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงจิราพร แก้วคอนไทย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แนวสุภาพ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๕๒
เด็กชายวรพล วิเศษนคร

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภิลัยวรรณ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ประหยัดสิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กชายกิติพงษ์ หงษ์วิลัย

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๕๖
เด็กชายณัฐพล แก้วคอนไทย

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กชายธนชัย ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๕๘
เด็กชายปฏิภาณ นามเจริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ขอนสงเคราะห์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เอียการนา

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๖๑
เด็กหญิงกฤติมา บุตะเขียว

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงจันทร์รุ่ง ยางสูง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๖๓
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ มูลช่วย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๖๔
เด็กหญิงธนิดา ชำนาญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงดวงใจ จันบัวลา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา โอษฐประไพ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๖๗
เด็กหญิงปณัฐดา คงเมือง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๖๘
เด็กหญิงปาณิดา โสหา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงยุภาวดี หงษ์วิลัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ โอษฐประไพ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๗๑
เด็กหญิงสุตาภัทร อำนวยพร

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงอุรัสยา ลวงสวาท

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงธนัชพร ไชฮะนิจ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กชายธนทรัพย์ เจ๊กชาตรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๗๕
เด็กหญิงกิงซาง

่

ชำนาญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๗๖
เด็กหญิงจันทร์นภา ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๗๗
เด็กหญิงบุศรินทร์ โสจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายภูศิลป ดรที

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๗๙
เด็กหญิงฐิดาภา โตวิทยะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงฐิติมา ปรีประเสริฐ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๘๑
เด็กหญิงเกวิล ประภาเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กหญิงกัลย์สุดา กระพันธ์เขียว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงรจนา จิตรเสงียม

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๘๔
เด็กหญิงปริยาภัทร ประหยัดทรัพย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๘๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ เหลาเกตุ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กชายดนุดล ประไพเมือง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๘๗
เด็กชายธีรภัทร ปานเพช็ร

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๘๘
เด็กชายสถาพร ประจักษ์เมือง

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงทัภษพร สิทธิโคตร

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงพลอยชมภู ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๙๑
เด็กหญิงพัชรพร หัวนา

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

มิงโอโล

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงวรนุช ดิลกลาภ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๙๔
เด็กหญิงศรัญญา ชำนาญ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๒๙๕
เด็กหญิงอดิภา ประทูลทอด

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๙๖
เด็กชายไกรวิชญ์ ประดิษฐ์แท่น

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองคง ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๙๗
นายราชัน เพชรรักษา

๒๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๙๘
เด็กชายกิตติพงษ์ ชืนชม

่

๑๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๒๙๙
เด็กชายอนุชา ธรรมพรต

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงอัญชิสา ชินชัยภูมิ

้

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายขวัญชัย นามแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายณัฐภูมิ ชำนาญวงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายถิรวัฒน์ กุดนอก

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กชายธนัตพล โยกมา

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายธาวิน กุดนอก

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายนฤนาถ สาหัส

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กชายรชตะ แก้วกระจ่าง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายรพีภัทร งามโนนทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายรัฐธรรมนูญ แผลงเวช

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายสัภยา ชัยโวหาร

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๑๑
เด็กชายลิขสิทธิ

์

มะลิวัลย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๑๒
เด็กชายวจนะ กวมชัยภูมิ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กชายวรยุทธ แผงตัน

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๑๔
เด็กชายวรินทร ใจสว่าง

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๑๕
เด็กชายวีรพล เอือประชา

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๑๖
เด็กชายวีรวุฒิ มากมูล

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กชายศักดารัตน์ จันทา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๑๘
เด็กชายอภิรักษ์ รัตนประทุม

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๑๙
เด็กชายอินทัช ดาทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงชัยพร ชะลอยคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงศิริธร จากกุญชร

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๒๒
เด็กหญิงสุจิตรา แก้งทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิมพ์สำราญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงณัชชา ลุนพุฒ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ช่างหล่อ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๒๖
เด็กชายกฤษฏา เหล่าคนกล้า ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๒๗
เด็กชายกฤาฎา ทองแท่ง

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๒๘
เด็กชายชาญวิทย์ เอือประชา

้

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๒๙
เด็กชายฐิติพร สร่างโศก

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๔ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ผาเงิน

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๓๑
เด็กชายตรีรัตน์ งามโนนทอง

๓๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๓๒
เด็กชายพงษกรณ์ วิเชียร

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๓๓
เด็กชายเจษฏา มาตรกำจร

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๓๔
เด็กชายธนชัย คลังตุ้ย

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๓๕
เด็กชายภัทรพล ชนชี

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กชายวุฒิกร เคนตา

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๓๗
เด็กชายศุภกิตน์ พลพวก ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กชายสุภนัส ดาวช่วย ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กชายหาญกล้า ชำนาญ ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงจามจุรี มุลเทพ

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงอภิรญา วิชาเกวียน

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กหญิงอรวรรณ จันทรภา ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงนรินทิพย์ คุณอภัย

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ กุดนอก ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๔๕
เด็กหญิงอุษามณี ตระกูลศรี

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๔๖
เด็กหญิงปุญช์ชนก เพียโว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กหญิงฐานิตา บำรุงญาติ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กหญิงอรนภา เสมาเพชร

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงสุจิตรา เฟองอิjม

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงวรางคณา แสนโสภา

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๕๑
เด็กหญิงนันทิญา หล้าเพชร

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงแพรวา ศิริ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๕๓
เด็กหญิงณัฐนิชา มิงบุญ

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๕๔
เด็กหญิงกฤฏิกา เพ็ชรหว้าโง๊ะ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๕๕
เด็กหญิงอริสา ขุนทองงาม

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กหญิงณัฐชา นิลบรรพต

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๕๗
เด็กชายชุติชัย กระพันธ์เขียว

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๕๘
เด็กชายชัชชนน วงษ์กัน

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ เขียวเพชร

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงเกษรา ไพรชนะ

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๖๑
เด็กชายศิวกร ศรีเพลีย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี อิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๖๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

อุ่นแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี อิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๖๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เศียรขุนทด

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี อิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ ห่วงไทย

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี อิสาณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๕ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๓๖๕
เด็กหญิงสุพิชชา กองศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี อิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๖๖
เด็กหญิงกังสะดาล กันทะวงค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี อิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๖๗
เด็กหญิงรัตนา ขุนพินิจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี อิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๖๘
เด็กหญิงนันธิญา โยธิคา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี อิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๖๙
เด็กหญิงปนิดา สุวรรณรัมย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี อิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๗๐
นายเร่ง ช่วงเชิญ

๐๑/๐๑/๒๔๘๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๗๑
นายเลียว

้

หาสีเสียด

้

๑๔/๐๑/๒๕๐๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๗๒
นายสุบิน คำบ่อ

๒๗/๐๗/๒๕๐๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๗๓
นายคำมูล มหาเสนา

๐๗/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๗๔
นายพฤหัส โตนชัยภูมิ

๑๓/๐๗/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๗๕
นายเจนณรงค์ ตู้เพชร

๐๖/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๗๖
นายสมชาย ลานขามปอม

๐๙/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๗๗
นายวิชาญ พลทะยาน

๐๘/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๗๘
นายชาญ โทสุระ

๓๐/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๗๙
นายส้มฤทธิ

์

สิทธิไกรพงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๘๐
นายประสพพร ระวังกลาง

๑๑/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๘๑
นายไพรวัลย์ ชาญจระเข้

๑๗/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๘๒
นายเด่น มีอิสละ

๐๓/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๘๓
นายบุญยู้ แผ่นสุวรรณ

๑๐/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๘๔
นายบุญมา ปสสายะ

๑๑/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๘๕
นายวันนา ชืนจิตร

่

๑๔/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๘๖
นายศุภฤาษ์ แจ้งเขว้า

๒๓/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๘๗
นายนภดล คำโฮง

๒๕/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๘๘
นายบุญยม หาญนาแซง

๒๙/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๘๙
นายกลม นนท์ศิริ

๐๔/๐๘/๒๕๒๐
เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๙๐
นายอิสละ บันทะราช

๒๖/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๙๑
นายสุขสันติ ต่อชีวัน

๑๖/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๙๒
นายสิทธิศักดิ

์

อ่องจำปา
๒๐/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๙๓
นายอัศวเทพ คชกานต์

๒๖/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๙๔
นายโพธิศรี

์

แผ่นทอง
๒๗/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๙๕
นายชาญชัย หงษ์วิลัย

๒๖/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๙๖
นายเด่น รักงาม

๒๐/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๙๗
นายนาวิน บัวหลาย

๐๕/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๙๘
นายเฉลิมพล คงเมือง

๐๕/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๓๙๙
นายวิรุตน์ นามวิจิตร

๑๘/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๔๐๐
นายคณิต ชูประยูร

๒๐/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๐๑
นายวิชาญ กระแสเทพ

๐๑/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๐๒
นายพัฒนา กุดแคน

๑๐/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๐๓
นายธีระวิทย์ เกตุจังหาน

๑๘/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๐๔
นายวิฑูรย์ ชนะชัย

๑๗/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๐๕
นายอัดชะนัย จันทร์สว่าง

๐๑/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๐๖
นายสมภาร ประภาษี

๑๕/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๐๗
นายวิรุตน์ มอไธสงค์

๒๓/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๐๘
นายธนากิตติ จัตุรส

๐๗/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๐๙
นายสุวิน คำหงษ์ษา

๑๕/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๑๐
นายประพันธ์ ชัยจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๑๑
นายสุรกิจ หมายมัน

่

๑๖/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๑๒
นายวิรัตน์ ไชยธงรัตน์

๑๔/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๑๓
นายองอาจ กล้าสู้

๒๒/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๑๔
นายยศวัจน์ เปรมใจทวียศ

๑๐/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๑๕
นายณัฐวุฒิ พงษ์ศักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๑๖
นายนัฐวุฒิ พึงพาษี

่

๑๒/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๑๗
นายฉลาด พรประทุม

๑๒/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๑๘
นายสุทธิเดช ปดตา

๐๑/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๑๙
นายจักรกฤษ เมินขุนทด

๐๗/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๒๐
นายเชษฐา นวลกลม

๒๕/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๒๑
นายธนัช ภูตีกา

๐๖/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๒๒
นายทัศนะ วาระวะ

๑๐/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๒๓
นายเจียรน์ สกิดกุล

๑๑/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๒๔
นายอดิศักดิ

์

ลือหาร
๐๔/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๒๕
นายสมัชชา พิริยะรุ่งโรจน์

๐๕/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๒๖
นายชาตรี แสงทอง

๑๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๒๗
นายทวี เรือนเจริญ

๒๕/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๒๘
นายสุระศักดิ

์

ฉาไธสงค์
๒๔/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๒๙
นายโชคอนันต์ มีเงิน

๐๔/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๓๐
นายธนศักดิ

์

ผัดวิเศษ
๒๘/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๓๑
นายศักดิสิทธิ

์ ์

หอมวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๓๒
นายทินกร มอไธสง

๒๓/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๓๓
นายนาวิทย์ มาตรชู

๐๙/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๓๔
นายวัชรพล พลทา

๐๔/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๗ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๔๓๕
นายจักรวาล ทองลาด

๒๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๓๖
นายนำโชค วันละ

๒๖/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๓๗
นายอานนท์ วงศ์สนาม

๑๓/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๓๘
นายกิตติพงษ์ ทำบุญ

๐๕/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๓๙
นายฉัตรชัย เสาหล่อน

๑๖/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๔๐
นายวิทวัส สำราญพิศ

๒๒/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๔๑
นายวุฒิชัย พลฤทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๔๒
นายเกรียงไกร บุญเกิด

๒๙/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๔๓
นายพงษ์พัฒน์ ภูมิคอนสาร

๑๖/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๔๔
นายเอกพันธ์ ผาจันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๔๕
นายสุระศักดิ

์

พลนิกาย
๒๖/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๔๖
นายวรวิทย์ บุราญ

๐๘/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๔๗
นายณรงค์เดช จำรัสภูมิ

๐๑/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๔๘
นายพินิจ ดีสอน

๒๓/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๔๙
นายเอกพล ดวงสีแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๕๐
นายสุภา สีมา

๑๔/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๕๑
นายศุภโชค แซ่หัน

่

๑๗/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๕๒
นายสุวิทย์ จันทง

๐๒/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๕๓
นายอนุวัฒน์ เหง้ากอก

๒๒/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๕๔
นายบุญเหลือ วงษ์คำจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๕๕
นายสมุจเฉท นวลศรี

๐๑/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๕๖
นายพัฒนพงษ์ ทางสูงเนิน

๑๑/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๕๗
นายธวัชชัย ถมมา

๒๙/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๕๘
นายกฤษดา ศรีถาวร

๐๔/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๕๙
นายนพดล บรรเทิงใจ

๒๖/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๖๐
นายอนุสรณ์ ดีอุดมจันทร

๐๘/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๖๑
นายนพรัตน์ มิตรสมัคร

๑๙/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๖๒
นายเทวา คำแหงผล

๒๕/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๖๓
นายนฤเบศร์ ก่อศิลป

๐๖/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๖๔
นายเอกลักษณ์ ปรีศิลป

๑๔/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๖๕
นายวัชรินทร์ มิงศิริ

่

๑๓/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๖๖
นายดวงเด่น มีเกาะ

๑๗/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๖๗
นายอนุวัฒน์ ลีโนนเขวา

๐๑/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๖๘
นายอภิเดช สง่าแรง

๐๑/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๖๙
นายประยุทธ ชารินทร์

๑๖/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๘ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๔๗๐
นายวีรยุทธ ใยบัว

๑๙/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๗๑
นายณัฐดนัย เอือพิทักษ์

้

๑๙/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๗๒
นายสนธยา เหล่าบุราณ

๓๐/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๗๓
นายยุทธพงษ์ บุญอยู่

๑๙/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๗๔
นายณัฐวุฒิ พงษ์สระพัง

๑๐/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๗๕
นายธนาวงศ์ หนูทัศน์

๒๐/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๗๖
นายณรงค์ หาญหมืน

่

๑๙/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๗๗
นายสุนิตย์ มิงโอโล

่

๐๘/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๗๘
นายวัชรพันธ์ เชิดชู

๐๗/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๗๙
นายกิตติพงษ์ พลเสน

๒๔/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๘๐
นายอนุรุจน์ แขมภูเขียว

๒๘/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๘๑
นายเกษม สางชัยภูมิ

๒๕/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๘๒
นายอดิศักดิ

์

ขวัญประเสร็ฐ
๒๕/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๘๓
นายกิตติศักดิ

์

สิงห์ทอง
๑๗/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๘๔
นายอรชัย อินกกผึง

้

๑๒/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๘๕
นายสมปอง พิมบุญ

๒๓/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๘๖
นายกิตติศักดิ

์

ทองดี
๒๐/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๘๗
นายกิตติพงษ์ คุณชืน

่

๐๕/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๘๘
นายเนติ เอือศรี

้

๑๑/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๘๙
นายภัครคม เหล่าภักดี

๐๕/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๙๐
นายนพพล คัชเขียว

๒๘/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๙๑
นายชุมพล ไพบูลย์

๑๒/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๙๒
นายประทีป ชมภูเวียง

๒๑/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๙๓
นายเสกสรร ศิริวัน

๑๔/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๙๔
นายนาวิน เอกวงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๙๕
นายวันชัย สนันนารี

่

๐๓/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๙๖
นายณัฐกานต์ เจริญรัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๙๗
นายสุระเทพ คำงาม

๒๓/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๙๘
นายยงยุทธ ชัยนา

๒๘/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๔๙๙
นายณัฐพงษ์ ศรีพุทธา

๐๑/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๐๐
นายธิวัตร กงเพชร

๒๒/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๐๑
นายพีระพล ดลประสิทธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๐๒
นายกฤษฎา เชือนาข่า

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๐๓
นายนันทวัฒน์ ขวัญคุ้ม

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๐๔
นายคณิสร ทูลแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๕๐๕
นายสมหมาย เชิดชู

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๐๖
นายอาทิตย์ แสงเดือน

๒๑/๐๖/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๐๗
นายเสกสรร นะโนนชัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๐๘
นางนิภาพร เนาวรัตน์

๐๑/๐๑/๒๔๘๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๐๙
นางทวีพร ภัทรพรพรม

๐๘/๐๔/๒๔๙๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๑๐
นางสาวอภิสรา แสงแดง

๐๕/๐๕/๒๕๐๔
เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๑๑
นางสาวหลอด เลิศชัยภูมิ

๑๔/๐๑/๒๕๐๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๑๒
นางสาววนิดา ไตรพรม

๒๙/๐๔/๒๕๐๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๑๓
นางสาวลำปาง พลเบ้า

๑๐/๐๔/๒๕๐๗
เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๑๔
นางหูเวียง บัวสระ

๐๓/๐๒/๒๕๑๐
เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๑๕
นางสาวบัวบาน วงษ์กลาง

๑๓/๐๙/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๑๖
นางมะลิวรรณ คำวงษา

๒๘/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๑๗
นางสาววีรวรรณ จันทะคำภา

๑๑/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๑๘
นางดนุทิชา เมืองชมพู

๒๙/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๑๙
นางรำดวล ขวัญหาญ

๑๐/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๒๐
นางสยาม ปองขันธ์

๒๐/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๒๑
นางสาวกันต์ลลิตา กันตาพิพัฒน์กุล

๒๕/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๒๒
นางสาวยุวดี ตำงาม

๐๗/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๒๓
นางสาวสุรีย์ญา จิตหาญ

๐๘/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๒๔
นางอ้อย หวังกอดกลาง

๐๑/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๒๕
นางสุพัตรา จูมสวัสดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๒๖
นางสาวปุณยวีร์ สวรรณไพรัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๒๗
นางสาวยุพา ศรีบุรินทร์

๑๗/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๒๘
นางสาวศิริขวัญ ดีลุนชัย

๑๑/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๒๙
นางสาวเรณู สามสัง

่

๒๘/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๓๐
นางสาวเกษมมณี กองอ้น

๒๕/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๓๑
นางประทุม รูไหม

๑๗/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๓๒
นางสาวสงกรานต์ พิทักษ์พงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๓๓
นางสาวจินตรา ค้าขาย

๓๐/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๓๔
นางสาวสุธนี ดอนเตาเหล็ก

๒๑/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๓๕
นางสาวประกายนาง ค้างวิลัย

๒๙/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๓๖
นางสาวจินารัตน์ เวชสุวรรณ

๐๙/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๓๗
นางสาวพัชรี โพธิกระสังข์

์

๒๔/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๓๘
นางสาวเบ็ญภา เพ็งวิชา

๐๕/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๓๙
นางสาวปนสุดา มณีโนนโพธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๐
เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๕๔๐
นางสาวเพ็ญนภา แสนตา

๐๕/๐๒/๒๕๔๐
เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๔๑
เด็กหญิงชาริษา วงศ์กา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กหญิงภาวิตา สุพิพัฒน์โมลี

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๔๓
เด็กหญิงปยะนุช ชานนท์เมือง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๔๔
เด็กชายปณณวิชญ์ เลือกศิริ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กชายยศพนธ์ สีอ้น

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กหญิงโสภิดา จิตรชะอุ่ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๔๗
เด็กชายพีรภัทร์ ขวัญพูล

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๔๘
เด็กชายภานุวัฒน์ สรรพวิเศษ

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กหญิงนนทิชา โคตรโนนกอก

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงรุจิรา ทองวิลัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๕๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ บวมทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๕๒
เด็กหญิงปาลิตา วรรณพงษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กหญิงนำทิพย์ ขวัญพูล

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กหญิงโสภิษนภา บำรุงชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๕๕
เด็กหญิงจริยา คำวันสา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กชายวรพล ศรีทน

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กชายภาคิน แหวนหลวง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กชายภานุวัฒน์ พรมลา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๕๙
เด็กชายพรรษกร กออำไพ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายณัฐพล นวมดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กหญิงปนมนัส คงชัยภูมิ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงนลินนิภา อุตรสาหะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงกณิกา อามาตย์มนตรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กหญิงกรรณิกา จันทะโยธา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงอลิสลา ปานภูมิ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กชายพันทา สมนึก

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๖๗
เด็กหญิงสุนิสา บัวสิทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๖๘
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ชำนาญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กหญิงพิมพ์มาดา มูลลาด

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงพรรณทิพย์ กองเลิศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๗๑
เด็กหญิงคณิศร อ่วมประเสริฐ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๗๒
เด็กชายศิรพรหม กุดเสนา

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กหญิงชัญญานุช ดวงภูเขียว

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงชุธิชา ตะสัก

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๑ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๕๗๕
เด็กหญิงรัตน์มณี ขจัดพาล

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๗๖
เด็กชายกิตติคุณ คำแผ่น

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กชายธนากร บูรณะถาวร

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กหญิงอรทัย อนันตะวัน

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๗๙
เด็กชายศุภวิชญ์ เกาะสา

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายพีรวิชญ์ ฝอยเงิน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กหญิงสุกัญญา นาจะหมืน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๘๒
เด็กหญิงสิราวรรณ มากยิง

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๘๓
เด็กหญิงรุ่งอรุณ จันทรประทักษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๘๔
เด็กหญิงภัทรวดี มะลิลา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กหญิงไขนภา เจริญศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดท่าแขกวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๘๖
เด็กชายจุลจักร ชูรัก

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กหญิงพิชญาดา ฤาชา

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กหญิงชลนิดดา โคตรโนนกอก

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กชายสุทธิพงศ์ ขำหินตัง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ใสหนองเปด
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กหญิงวิชญาดา คำพิกุล

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กหญิงชุติมา ใยบัว

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กหญิงกิติยา ฐานวิเศษ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๙๔
เด็กหญิงอรทัย รักหนองเปด

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๙๕
เด็กหญิงจัตุพร ภูมิมะนาว

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กหญิงนิตยา ไผ่ล้อมทำเล

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กชายศุภกร คุณอุดม

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๙๘
เด็กชายธนพล อินทองแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๕๙๙
เด็กชายกิตติภณ สะแพงน้อย

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กชายธีระศักดิ

์

ณาบัญดิษ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงนำทิพย์ เงินลาด

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงอำไพร สงกล้าหาญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กชายเจษฎา หมืนรักษา

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กชายพลชนะ หาวิชา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายพิชชากร แก่นยางหวาย

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายพันธุ์นุชิต หมืนปดชา

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายเอกพจน์ สิงห์ชัยภูมิ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายศราวุฒิ หาญกุดเลาะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายจิระ ชำนาญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๒ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายตะวัน เริกนอก

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๑๑
เด็กชายธนากร เรืองแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กชายปฏิภาน เพชรนอก

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๑๓
เด็กชายกฤษณะพงษ์ สมนึกตน

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๑๔
เด็กชายธนกร กือชัยภูมิ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กหญิงนพรัตน์ จันทร์เสน

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กหญิงนิตยา คะสูงเนิน

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๑๗
เด็กหญิงพรชิตา คำเล็ก

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๑๘
เด็กชายนนท์นภัส สุดชา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กชายอลงกรณ์ สระแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายกฤษดา แสนจำลา

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กชายนครินทร์ นวลสาร

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๒๒
เด็กชายสวิตต์ กางขอนนอก

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๒๓
เด็กหญิงสุวิสา โคตรโนนกอก

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

รักพร้า
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๒๕
นายภูวนัย เส็งบัว

๐๒/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๒๖
นายทักษิณ มอญชัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๒๗
นายธงชัย สินสวัสดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๒๘
นายปราโมทย์ ปสสำราญ

๑๓/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๒๙
นายพีพฌากร เรืองบุญศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๓๐
นายเขตตะวัน นวดโอโล

๐๔/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๓๑
นายอนุศาสตร์ จุตะโน

๐๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๓๒
นางสาวปลิตา ศรีบุรินทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๓๓
นางสาวมลทิพย์ ยางศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๓๔
นางสาวศิริวิมล ถนอมหมู่

๐๔/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๓๕
นางสาวสุชาดา สุธี

๐๕/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๓๖
นางสาวสุนันทา ภูมิภักดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๓๗
นางสาวเต็มเดือน ต่อพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๓๘
นายนครินทร์ แสงดี

๐๖/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๓๙
นายองอาจ หล่อดงบัง

๐๑/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๔๐
นายอติคุณ ชินบุตร

๑๖/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๔๑
นายอภิชัย แช่มใส

๑๙/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๔๒
นางสาวปยะดา พันสา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๔๓
นางสาวพัดนิดา วังคีรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๔๔
นางสาววิไลวรรณ วังคีรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๖๔๕
นางสาวอารียา ศรีมาบุตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๔๖
นายทรงฤทธิ

์

ชาติชำนาญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๔๗
นายธนาวุฒิ ทาโพธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๔๘
นายเกริกชัย ภูพวงสี

๒๐/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๔๙
นายเกียรติศักดิ

์

ยางคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๕๐
นางสาวจุฑามาศ คงโพธิน้อย

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๕๑
นางสาวทอฝน พลสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๕๒
นางสาวศุภาวรรณ มะลิเงิน

๒๐/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๕๓
นายชัยพรรณ เหิมสารจอด

๒๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๕๔
นางสาววริญญา มีนารี

๑๙/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๕๕
นายพีรพงษ์ ปาวะเข

๑๘/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๕๖
นางสาวพนิดา บัวนำใส

๐๔/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๕๗
นางสาววรรณิภา อันทะคำภู

๐๓/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๕๘
นายธีระยุทธ บุญเกิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๕๙
นายโชคชัย ผุยคำพิ

๐๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๖๐
นางสาวกาญจนา นามสีถาน

๒๙/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๖๑
นายปฏิภาณ ใจน้อย

๐๑/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๖๒
นางสาวอรทัย พรหมภักดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๖๓
นางสาวชลธิชา สกุนันท์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๖๔
นายชนภัทร ขันจันทึก

๑๔/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๖๕
นายชัยรัตน์ บุตรยงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๖๖
นายธนดล บุราณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๖๗
นายภูมินทร์ กมลวิบูลย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๖๘
นายสหรัฐ จุตะโน

๐๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๖๙
นางสาวขนิฏฐา วงศ์ม่วง

๒๗/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๗๐
นางสาวชุดาพรรณ วรรณพา

๑๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๗๑
นางสาวนำฝน ปาปะโน

๐๕/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๗๒
นางสาวปาริชาต หอมจิตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๗๓
นางสาวพิมผกา ร่วมสมบัติ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๗๔
นางสาวรุ่งอรุณ โสภาศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๗๕
นางสาวสุพรรณษา ศรีเดช

๑๗/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๗๖
นางสาวอรไพรินทร์ จุตะโน

๐๑/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๗๗
นายกรกต สอนชัยภูมิ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๗๘
นายวุฒินันท์ จุตะโน

๑๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๗๙
นายสิทธิชัย ใสคำภา

๑๓/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๔ / ๒๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๖๘๐
นางสาวกนกพร ชาลเดช

๑๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๘๑
นางสาวกุณลนัฐ ยุวะทานนทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๘๒
นางสาวนิพาพร หงษ์อุดร

๒๑/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๘๓
นางสาวประภาพร คิดเข่ม

๓๐/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๘๔
นางสาวปาริฉัตร แก้วเนตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๘๕
นางสาววันวิสา ปกเขทานัง

๑๖/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๘๖
นางสาวศศิธร ศรีทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๘๗
นางสาวศิริรัตน์ สร้างไธสง

๒๕/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๘๘
นายกิติศักดิ

์

โยธานันท์
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีธงชัย  

ชย ๔๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กชายอนุชา แสนรัง

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กชายเดชา ธรรมมะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๖๐/๔๖๙๑
เด็กชายภานุพงศ์ โคนาบาล

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๖๐/๔๖๙๒
เด็กชายโกวิท แพงคำผุย

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กชายอดิรุจ สุขขี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กชายวรกิจ ทองคำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๖๐/๔๖๙๕
เด็กชายอนุวัฒน์ หอมอ้ม

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๖๐/๔๖๙๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชัยชนะ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กหญิงอารียา มาตย์นอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กหญิงทิพวรรณ์ โคกแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๖๐/๔๖๙๙
เด็กชายศราวุธ ชากัณฑ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กชายสมัตถ์ หะสิตะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กชายอภิรักษ์ คงสัมพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายพัฒพงษ์ จารย์โพธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงพรรณนิภา บุญเล่ห์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ดีทับไทย

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กหญิงสราศิณี คำคันทา

๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายภูผา คงสัมพันธ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายภูตะวัน คงสัมพันธ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายคุณากร โลสูงเนิน

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กชายอรรถพล ราชมี

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายปญญา คลีชัยภูมิ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๑๑
เด็กชายภาคภูมิ เตชะแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงเจนจิรา สีนำย้อม

๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กหญิงวันใส ปาปะโน

๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงดวงพร เพียรสูงเนิน

๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๕ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๗๑๕
เด็กหญิงโสภิตนภา แจ่มแสง

๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๑๖
เด็กชายอนันต์ยศ วงค์กุดเลาะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กชายฉัตรดนัย สุขเจริญภูมิ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๑๘
เด็กชายเอกวินิจ สุขดา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๑๙
เด็กชายอนุชา นาเฟย

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงชลาลัย จันทร์หนองแวง

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กชายปรัชญา ชัยชนะ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๒๒
เด็กหญิงพรรณิดา ศรีนาท

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๒๓
เด็กหญิงสุปราณี ทีราช

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๒๔
เด็กหญิงอาทิตยา ราษี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กหญิงจันริมา นาหนองตูม

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๒๖
เด็กชายพงศ์ธร คงชัยภูมิ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๒๗
เด็กชายภูวดล สุบรรทม

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๒๘
เด็กชายดนุพล โทแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กหญิงอลิสา เสกขุนทด

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงสุภาวิณี ศรีเกาะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๗๓๑
เด็กชายจิรพัฒน์ สิงห์คา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กชายชนาธิป สารีผล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ จิตราช

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๓๔ เด็กชายอเล็กซานเดอร์
พีล

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กหญิงกรกนก เสาโกมุท

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กหญิงกัลญาณัฐ นุ่มพลกรัง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กหญิงนิรชา ชมภู

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๓๘
เด็กหญิงพิลัมพา ปตตานัง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๓๙
เด็กหญิงพุทธิดา ก้อนเงิน

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา สัตบุตร

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงรุ้งธิวา ทึงดา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงสุนิสา จอนนุ้ย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๔๓
เด็กหญิงสุพรรษา หอมชาลี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงจุฑามาศ งามประโคน

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงถาริกา โพธิกุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๔๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุตรอ่วม

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๔๗
เด็กชายพิษณุ ภูช่างทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

สว่างวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๔๙
นางสาวสุจิตตรา สิงหามาตย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๗๕๐
นางสาวนฤมล แสดงคุณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๕๑
นางสาวสรวงสุดา แก้วสีบุตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๕๒
นางสาวอภิญญา หาญชัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๕๓
นางสาวอักษรา สุทธาศิริ

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๕๔
นางสาวอัจฉรา ชืนนิรันดร์

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๕๕
นางสาวอินทิรา มณีแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๕๖
นายณัฐติพงษ์ ถนัดพงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๕๗
นางสาวดวงนภา แควภูเขียว

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๕๘
นางสาวทิพวรรณ บุญยัง

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๕๙
นางสาวนิตยา ดีนีย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๖๐
นางสาวศศิธร พิผ่วนนอก

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๖๑
นางสาวศิริพร ปจจูมลี

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๖๒
นางสาวศศิชา สุกดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กชายจารุทัศน์ จันณรงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ธารประเสริฐ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๖๕
นายนัฐวุฒิ นิลประดับ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๖๖
นายเทพสถิต อินาวัง

๑๙/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๖๗
นายทองหล่อ นาคจันทึก

๐๑/๐๒/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๖๘
นางจันทนา นาคจันทึก

๑๘/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๖๙
นายวิชัย ประทุมรุ่ง

๒๒/๐๔/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๗๐
นางรำพึง โพยนอก

๑๘/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๗๑
นางกฤตยา อ่อนอ้าย

๒๘/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๗๒
นางปริญญา เคล้าโนนคร้อ

๒๑/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๗๓
นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป

๐๘/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๗๔
นางสาวสุกานดา หงษา

๐๘/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๗๕
นายอาทิตย์ โตละหาน

๐๖/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กหญิงกัลยกร ปดสาราช

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๗๗
เด็กหญิงศศิประภา ปดถาไม

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กหญิงเพ็ชชมภู วงษ์ชาลี

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กหญิงพลอยชมพู บัวมาตร

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงพรธิดา พยัควงศ์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กหญิงสุธาสินี ศรีสวัสดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กชายธนากร วงษ์ศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กชายศุภกิจ บุญเรือง

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กชายศิรภัทร สูงนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๗ / ๒๕๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กชายกฤติน บัวทะราช

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กชายสายชล จันทรบุตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงรัตนพร นาบำรุง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กหญิงกุสุมา มาระเหว

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กหญิงปนฉัตร สามารถ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กหญิงชาลิสา สระงาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กหญิงนัฐริการ์ โม้โนนทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กหญิงสุนิศา โคตรสีเมือง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๙๓
เด็กชายอภิรักษ์ วิเศษ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กชายพีรพัฒน์ วงชาลี

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กชายธีรวัฒน์ เครือนิล

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๙๖
เด็กหญิงเอมิกา ใจภักดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กหญิงคัทลียา ขวัญชัยภูมิ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กหญิงอนัญญา ศิริชาติ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๗๙๙
นายจรัญ ธัญญาหาร

๑๖/๐๗/๒๕๐๖
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๘๐๐
นางจันทรา ธัญญาหาร

๑๓/๑๐/๒๕๐๕
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๘๐๑
นางอรทัย พิงสูงเนิน

๓๐/๑๒/๒๕๒๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๘๐๒
นายชุฒิกร คุ้มหมู่

๐๗/๐๙/๒๕๒๓
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงศิรินภา อะนันต์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงสุวรรณา มะนาวนอก

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายธเนศพล ด้วงทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๔๖๐/๔๘๐๖
นายธีรเดช รุจาคม

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๐๗
นายพงศ์ธร ประจวบมอญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๐๘
นายภูริทัต กัลยาณี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๐๙
นายวันเฉลิม พุทธแสน

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๑๐
นายธีระพงษ์ คำมี

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๑๑
นายเชิดศักดิ

์

เหล่าเจริญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๑๒
นายปยะชัย สาทร

๐๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๑๓
นายเอกภพ มีบัง

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๑๔
นางสาวเขมิสรา นครวงศ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๑๕
นางสาวณัฐริกา ชาแท่น

๐๗/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๑๖
นางสาวนริศรา บางขุนทด

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๑๗
นางสาวพัชรี ศรีมงคล

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๑๘
นางสาวมันตรินี ขวัญกลาง

๐๓/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๑๙
นางสาววิลาวัลย์ ผันสันเทียะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๘ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๘๒๐
นางสาวศิรภัสสร จันทร์อุบล

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๒๑
นางสาวสุนิสา เขาขุนทด

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๒๒
นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วแสนตอ

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๒๓
นางสาวอลิสา หกขุนทด

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๒๔
นางสาวจุรีรัตน์ หารสุโพธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๒๕
นางสาวธมลวรรณ สารสุ

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๒๖
นางสาวพรทิพย์ ยวงสุวรรณ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๒๗
นางสาวมยุรี เพียแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๒๘
นางสาวรุชาดา ปรีชา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๒๙
นางสาววิภาดา นกแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๓๐
นางสาวพรพิมล ผัดทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๓๑
นางสาวจารุวรรณ เกษร

๐๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๓๒
นางสาวจิรายุ ชายกวด

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๓๓
นางสาวธิติมา สีบัว

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๓๔
นางสาวพัชริดา อยู่ม่วง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๓๕
นางสาวสริษา เด่นวงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๓๖
นางสาวสุไลวรรณ ตาเกิด

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๓๗
นางสาวอทิตยา รองพล

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๓๘
นายนภพล หมู่โสภิญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๓๙
นายสันติ พลนิกร

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๔๐
นายสิทธิศักดิ

์

พรมแดง
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๔๑
นายสุชาครีย์ สมจิตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๔๒
นายอดิศักดิ

์

ศรฤทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๔๓
นายธีรพงศ์ จำชาติ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๔๔
นายมหรรณพ อินสูงเนิน

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๔๕
นายอดิศร ปลืมเปยม

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๔๖
นายอภิรัตน์ สุขอนงค์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๔๗
นายธีรศักดิ

์

มาดายัง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๔๘
นายรัชตะ รบไพรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๔๙
นายธานินทร์ ติคำรัมย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๕๐
นายอดิศักดิ

์

รอดกสิกรรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๕๑
นางสาวณัฐมล สุพรรณพงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๕๒
นางสาวไพลิน พลจัตุรัส

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๕๓
นางสาวสรัญญา เทียนทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๕๔
นางสาวปฏิญาตอง ครองสิงห์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๘๕๕
นางสาวสุภาพร เพชรสูงเนิน

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๕๖
นางสาวอริสา คำมี

๒๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๕๗
นางสาวเกศรินทร์ ศรีบุญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๕๘
นางสาวกานต์ธิตา กุลศิริ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๕๙
นางสาวพรชิตา โฮนอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๖๐
นางสาวพรนภา กะการดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๖๑
นางสาวศิริลักษณ์ สระทองแพ

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๖๒
นางสาวอภิญญา จ่าแก้ว

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๖๓
นางสาวกมลลักษณ์ ผาดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๖๔
นางสาวชลธิชา มีใส

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๖๕
นางสาวทิพย์ธิดา ภิรมชม

๐๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๖๖
นางสาวธัญลักษณ์ ชาติประมง

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๖๗
นางสาวนฤมล ใจภักดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๖๘
นางสาวพิยดา นาคขุนทด

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๖๙
นางสาวฟองจันทร์ อินชีลอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๗๐
นางสาววันวิสา ชุมภูชนะภัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๗๑
นางสาวอวัสดา หลักหินลาด

๐๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๗๒
นางสาวนฤมล ทุมแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๗๓
นายณัฐพล แม่นขุนทด

๐๓/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๗๔
นายเดชพิชัย ศรีรัตน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๗๕
นายวุฒิชัย ชนิดกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๗๖
นายกิตติศักดิ

์

กล่อมจอหอ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๗๗
นายจินณพัต กุลแย้ม

๐๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๗๘
นายชิณลักษณ์ เนตรทิพวัลย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๗๙
นายต้นตระการ แสงจักษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๘๐
นายนันทกร อบมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๘๑
นายธนกร ขวัญพุดทรา

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๘๒
นายพยุง สระสิทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๘๓
นายกฤษณพล ไพรสันต์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๘๔
นายคมสันต์ ไขหินตัง

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๘๕
นายณัฐดนัย มูลไธสง

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๘๖
นายธีรวัต รักพร้า

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๘๗
นายพิบูล ปุริโส

๐๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๘๘
นายภาณุพล เขียวปาน

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๘๙
นายอธิพงษ์ ดงเทียมศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๘๙๐
นายอังกูร ประกิจ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๙๑
นางสาววาสนา คงอินทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๙๒
นางสาวสิริมา ว่องประจันทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๙๓
นางสาวสุณิสา เพ็งศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๙๔
นางสาวกชกร เนตรสน

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๙๕
นางสาวณัฐวดี ภูมี

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๙๖
นางสาวพรรณษา โสภีผ่อง

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๙๗
นางสาวปยลักษณ์ เหลืองดอกไม้

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๙๘
นางสาวกิตติมา ชูจัตุรัส

๓๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๘๙๙
นางสาวนิพัตรา จำปาทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๐๐
นางสาวเปรมฤดี อาภรณ์แก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๐๑
นางสาวผกามาศ ลาเกิด

๐๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๐๒
นางสาวพีระมาศ ปนสุวรรณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๐๓
นางสาวศุภนุช ผองภิรมย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๐๔
นางสาวศุภมาส ประดับเสริฐ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๐๕
นางสาวสุชาวดี ลาเกิด

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๐๖
นางสาวสุวิษา หล่าบุตรศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๐๗
นายธีรพัต เพชรประไพ

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กชายธนาพล สิงขรอาจ

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กชายน้องแบว ฮะสูงเนิน

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุทธิโคตร

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๑๑
เด็กหญิงพรธีรา มีคอนไทย

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กหญิงณัฐณิชา สิงห์หา ๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๑๓
เด็กหญิงกัญญรัตน์ หวังหอมกลาง

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๑๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ พลแพงพา

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กชายเรียวไผ่ อาภรณ์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กหญิงเกศริน กอแห้วกลาง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๑๗ เด็กหญิงอักษรสวรรค์
ขันทะวิชัย

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๑๘
เด็กหญิงพกาวรรณ ทองงาม

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๑๙
เด็กชายทรงพล วงษ์วาน

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายไกรเดช รู้งาน

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๒๑
เด็กชายธนาธร มฤควงษ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๒๒
เด็กชายอาทิตย์ มุงคุณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๒๓
เด็กชายภูมิใจ จตุพรดีเสิศ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กชายณัฐพล อินต๊ะสาร

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๙๒๕
เด็กหญิงสมปรารถนา

รักจันอัด

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๒๖
นางพิมลรัตน์ ทองไพรวรรณ

๐๒/๐๒/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๒๗
นางสาวอภิริมย์ อำนาจ

๒๕/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๒๘
นางสาวกิจรัตนดา จันทนะมูลตรี

๑๕/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๒๙
เด็กชายพีรวัฒน์ โยกมา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กชายพลทัต นาดา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๓๑
เด็กหญิงลักษิกา ไม้มีแก่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๓๒
เด็กหญิงธิดา นวลบริบุร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๓๓
เด็กชายณัฐพร พุดพันธ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กหญิงวณัญญา ทองเเม็น

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๓๕
เด็กชายปญญา ศึกษากิจ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๓๖
เด็กชายชัยชนะ บำห้วยแย้

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๓๗
เด็กชายวัชรพล ชืนสบาย

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๓๘
เด็กชายจักริน อินปนาม

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๓๙
เด็กชายจิลายุ ลาแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงธัญชนก ประยูรคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๔๑
เด็กชายวสุพล มุกขุนทด

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๔๒
เด็กชายณัฏฐพงศ์ พากกระโทก

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๔๓
เด็กชายติณณภพ ชัยนา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๔๔
เด็กชายฐิติกร คำแสน

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๔๕
เด็กชายกอบเกียรติ ขุนภัคดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๔๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ พูนด้วง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๔๗
เด็กชายอภิรักษ์ โครบำรุง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๔๘
เด็กหญิงณัฐฐฺนันท์ เรือนเพชร

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๔๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ก้อนศรีษะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กชายนนธวัฒ์ ศรีโคตร

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

แวะสอน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๕๒
เด็กชายทรงภพ ผ่องพรรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๕๓
เด็กชายวรวุติ ลาแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๕๔
เด็กชายสุประวีณ์ ยังโนนตาด

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กหญิงยุนเรศ พนฤทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๕๖
เด็กหญิงนัฐธิชา หงษ์วิเศษ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๕๗
เด็กหญิงเอวิกา จอมทลักษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๕๘
เด็กชายกฤษดา ตลากเงิน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กชายณรงค์ โครบำรุง

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงปรียานุช ประทุมพันธ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๖๑
เด็กชายชัยพิสิทธิ สายคำวงค์

๑๔/๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๖๒
เด็กหญิงปนฑิตา ชันธุระ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๖๓
เด็กชายเชวง ศรีวงษ์ชัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๖๔
เด็กหญิงปยะมาศ แก้วจริง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๖๕
เด็กหญิงปยะธิดา ยอดชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๖๖
เด็กชายศิริพงศ์ แสนลา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๖๗
เด็กชายธนดน ม้ามงคล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๖๘
เด็กชายวีรภัทร กำเนิดศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๖๙
เด็กหญิงญาณัจฉรา จันพิมพ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กหญิงมาลีรัตน์ โชคสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๗๑
เด็กหญิงวิภาวดี ศรีสุข

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๗๒
เด็กชายสุรีภัทร ของโครกกรวด

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๔๖๐/๔๙๗๓
เด็กชายอนุชา หวังแผนกลาง

๑ / ๓ /๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๗๔
เด็กหญิงสุนิตสา ชาลีผล

๒๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๗๕
เด็กหญิงสายธาร เอกสันติ

๖ / ๘ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๗๖
เด็กชายยุทธภูมิ ผิวเกลียง

้

๒๐ / ๑๐ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงจิริยา ลุนทา

๒๗ / ๑๑ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๗๘ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ทองเหลือ

๖ / ๘ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๗๙
เด็กชายวีระพัฒน์ รุจาคม

๓๐ / ๘ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อู๋สูงเนิน

๒๘ / ๘ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๘๑
เด็กชายณัฐพลธ์ พลเรือ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าโปง สาขาบ้านหลังสัน
วัดบ้านโนนม่วง  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๘๒
เด็กชายณัฐภัคร หงษ์อุดม

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าโปง สาขาบ้านหลังสัน
วัดบ้านโนนม่วง  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๘๓
เด็กหญิงเบญจมาศ จุ้ยเจริญ

๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าโปง สาขาบ้านหลังสัน
วัดบ้านโนนม่วง  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๘๔
เด็กหญิงญาณิศา นามหนองอ้อ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าโปง สาขาบ้านหลังสัน
วัดบ้านโนนม่วง  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๘๕
เด็กชายทินกร เบียนขุนทด

๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าโปง สาขาบ้านหลังสัน
วัดบ้านโนนม่วง  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กหญิงสรวีย์ โพธิสำราญ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าโปง สาขาบ้านหลังสัน
วัดบ้านโนนม่วง  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๘๗
เด็กชายพงศ์ศุลี อำภาวงษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าโปง สาขาบ้านหลังสัน
วัดบ้านโนนม่วง  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๘๘
เด็กชายพิทักษ์ หงษ์อุดม

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าโปง สาขาบ้านหลังสัน
วัดบ้านโนนม่วง  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๘๙
เด็กหญิงกัณณัฐ โสมคำภา

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าโปง สาขาบ้านหลังสัน
วัดบ้านโนนม่วง  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา วงษ์วาน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าโปง สาขาบ้านหลังสัน

วัดบ้านโนนม่วง  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๙๑
เด็กชายบารมี เบียนขุนทด

๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าโปง สาขาบ้านหลังสัน
วัดบ้านโนนม่วง  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๙๒
เด็กหญิงอารดา แสงมุข

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๙๓
เด็กหญิงขนิษฐา ประเสริฐนู

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๙๔
เด็กชายวีรภัทร วุ่นชีลอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๔๙๙๕
เด็กหญิงนฤมล โภชน์ชาลี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๙๖
เด็กหญิงนิศารัตน์ แดงสกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กหญิงโสมนัสษา วงศ์ฬา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๙๘
เด็กหญิงพิยดา เจือกุดขมิน

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๔๙๙๙
เด็กชายธนวัฒน์ แฝงโพธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กชายพิรัชย์ ลองจำนงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กชายศุภกิตต์ รักษ์มณี

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงจารุวรรณ กาละสิรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงสุจิตรา วิเชียรพันธุ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กชายกิตติภัทร แก้วนนท์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กชายเอกสิทธิ

์

ฝาชัยภูมิ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กชายวัชรพงษ์ อ่อนกัญหา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กหญิงสวรส กองสำโรง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงพิชชาภา พิเศษชีพ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ พงษ์โสภณ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กหญิงอนัดดา ฝาชัยภูมิ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงอรนุช เพ็ญโคกสูง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เปรืองนา

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กชายชินวุฒิ ฝาชัยภูมิ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กชายชินวัฒน์ ฝาชัยภูมิ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กชายสิทธิพงษ์ ม่วงเพชร

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กชายภูรินทร์ นาชัยสิทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กชายต้นตระการ ฝาชัยภูมิ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กชายคิรากร ยศรุ่งเรือง

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กหญิงจิรนันท์ ช่อสูงเนิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ หิงไธสง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กชายสุวัฒน์ ชัยวัฒนานนท์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กชายวัชรวิทย์ แหลมคม

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กชายปราบพล คบสหาย

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงแสงระวี วงค์ชู

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงวรรณิภา พงษ์ทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กหญิงต้อย พันธุ์หนองเปด

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กชายพงศธร รัชโน

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงพิมประพา ตรีวิมล

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงอาริสา คงม่วงหมู่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๔ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กชายอนุทัย สืบแสน

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กชายวันเฉลิม นามสมบูรณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กหญิงชาลี จันชัยภูมิ

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กชายทักษิณ แคชัยภูมิ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กชายสัญชัย ประเสริฐนู

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

บุญโยธา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กชายธวัช ฤทธิไธสง

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กหญิงรุ่งนภา บุญเงิน

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กหญิงฐิติวรดา แซ่ลี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กชายประกฤษณ์ สุงกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กชายพัชรพล ทรงสง่า

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อระกา ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กชายปรัชญา ภารประดิษฐ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กหญิงตะวัน ซายเขว้า

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อรุณสิทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายชนายุทธ น้อยสิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กหญิงพรทิตา แสงมาศ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กหญิงอารยา พันธุ์ภิญโย

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายโชคทวี นารีรักษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กหญิงพรรณิพา ประสานเชือ

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กหญิงวันวิสา เบ้าหินลาด

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ โสภากุล

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

งอนชัยภูมิ
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงธนัญชนก พลหินลาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ ชาญนอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กหญิงณัฐชยา หวะสุวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายธรรมนูญ กฤษณา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กชายสันติวงษ์ พันธุ์ภิญโญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายข้าวผาย ภูศรีฤทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงกิตติพร พลหินลาด

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กหญิงพัชรพร บุบพันธุ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายกิติภูมิ พิศกุล

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กหญิงสุธิดา ประจนกล้า

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กหญิงวราลักษณ์ หยิบกระโทก

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กชายสดายุ บุญกว้าง

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ โสพัฒน์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๕ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กชายยุทธนา ชินโครต

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กหญิงสุพัตรา อารมณ์เย็น

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กชายธนภูมิ อุเทนสุต

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กชายณัฐดนัย กองเกตุใหญ่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

กองเกตุใหญ่
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กชายภิสัก ธนะสิงห์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กชายมนุเชษฐ์ เบ้าหินลาด

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กชายภิษณุ ชินณโคตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ถนอมสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายนิพนธุ์ พึงไพศาล

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายอานนท์ บุตรศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงพนิชญ์นาถ คำชาวนา

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายสุชาครีย์ โคนชัยภูมิ

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงปวีณา ชาติศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงพัชราภา สุฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กหญิงณัฐชนก สนามกลาง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงสายสุดา แทนนรินทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงปานระพี แสนนอก

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงปลาลี ชาติศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กชายมณฑล ชัยเสน

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงวรางคณา พันธุ์ธรรม

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ภูมิไธสง

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายชยณัฐ บำรุงถิน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายศิรสิทธิ

์

สาระคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงกมลรัตน์ สุขประเสริฐ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กหญิงเสาวลักษ์ ประสานเชือ

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ คำนอก

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กหญิงประภาพร ทองภู

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายรติ คะรุนรัมย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายธิติพงษ์ เกาะม่วงหมู่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กหญิงวัชราภรณ์ เพชรจำนงค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กชายวทัญู สอนอินทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กหญิงเอลียา รัตนวิชัย

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กหญิงชาริสา พันธุ์โสภา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงกิตติมา ฉอสันเทียะ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กหญิงเบญจพร ไชยมงคล

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิงจันจิรา กองแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กหญิงลัทธวรรณ อินธิพันธุ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กหญิงธีรชา ช่วยเลียง

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กชายวิวัฒน์ พันธุ์สง่า

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กหญิงนิษากาญ ราชปรากฎ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายณัฐพล งอชัยภูมิ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เทียบประดิษฐ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กหญิงพรทิพย์ พันธุ์ธรรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กชายอนุชา บุญเจิด

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงตะวัน เพียรชัยภูมิ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๑๑
เด็กหญิงธีรนาถ จำชาติ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๑๒
เด็กหญิงพรนำทิพย์ ดวงจินดา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๑๓
นางสาวปราณปริยา งอกคำ

๑๘/๐๙/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๑๔
นางสาวปาวีณา แพนชัยภูมิ

๑๕/๑๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๑๕
นางสาวปภาวี รัตนเมธางกูร

๐๕/๐๔/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๑๖
นางสาวอมรรัตน์ ขวานอก

๒๘/๑๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๑๗
นายเฉลิมพงษ์ พงษ์จำนงค์

๐๕/๑๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๑๘
นางสาววาเนสฐิภัทร พงษ์สระพัง

๐๖/๑๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๑๙
นายอธิคม วรรณพินิจ

๑๐/๐๕/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๒๐
นางสาวอิสรา อ่อนสกุล

๒๗/๑๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๒๑
นายสิทธิศักดิ

์

ศิริวรประสาท
๒๔/๐๑/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๒๒
นางสาวละม่อย งามเมืองปกษ์

๑๕/๐๒/๒๕๐๖

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๒๓
นางสาวเอกนารี ราวกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๒๔
นางสาวมณีนพรัตน์ เพ็ญประดิษฐ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๒๕
นายพลพัฒน์ เมืองวัน

๒๖/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๒๖
นายนาถวุฒิ จันทร์คล้าย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๒๗
นางสาวเบญญา ทวีรัตน์ ๐/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๒๘
นายภูริภัทร พูลประเสริฐ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๒๙
นายรณชัย เฉยชัยภูมิ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๓๐
นางสาวศศิมล วงษ์ลี

๒๓/๐๕/๒๕๔๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๓๑
นางสาวอารียา ธงภักดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๓๒
นางสาวลักษิกา สีทาทน

๒๘/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๓๓
นางสาวเกวลิน ปวงชัยภูมิ

๓๐/๐๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๓๔
นางสาวมัฑนา ศรีทองอ่อน

๑๐/๐๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๗ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๑๓๕
นางสาวสุธาทิพย์ ทองจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๓๖
นายสมัครชัย กองแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๓๗
นางสาวจิราพร ฝางชัยภูมิ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๓๘
นายจิรโชติ หงษ์วิหค

๑๘/๐๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๓๙
นายนฤทธิ

์

ผลาพรม
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๔๐
นายวุฒิชัย ยิงชัยภูมิ

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๔๑
นายสหรัฐ คล่องการเขียน

๑๓/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๔๒
นายคมสันต์ โสจันทรา

๒๙/๐๘/๒๕๔๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๔๓
นายศุภชัย เนาว์นนท์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๔๔
นายอนุชา นันต์ชัย

๐๖/๐๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๔๕
นายชินวัฒน์ พูนประสิทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๔๖
นางสาวพิมพ์ลดา โรมรัน

๐๖/๐๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๔๗
นางสาววิมลมณี เบ้าคำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๔๘
นายชัยโรจน์ กมลกรศรีโรจน์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๔๙
นายอภิสิทธิ

์

พันธ์แก่น

๒๔/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๕๐
นางสาวศรัญญา ธรรมดารพ

๒๐/๐๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๕๑
นายฐากูร ประสานเนตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๕๒
นายพงศกร พรมกุดตุ้ม

๒๑/๐๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๕๓
นายนิรัตติสัย น้อยหนู

๑๖/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๕๔
นายชาญชล หวลชัยภูมิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๕๕
นายจักภพ นาคน้อย

๐๔/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๕๖
นางสาวฐิติรัตน์ สายบัณฑิต

๑๗/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๕๗
นางสาวสุธิดา พลหินลาด

๑๐/๐๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๕๘
นางสาวสุนิสา พลหินลาด

๑๐/๐๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๕๙
นางสาวจีราภรณ์ มณีวรรณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๖๐
นางสาวศิริรักษ์ สมัครสมาน

๒๙/๐๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๖๑
นางสาวโสภิดา โพธิหล้า

๒๘/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๖๒
นางสาววรรณษา วันสารัมย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๖๓
นางสาวทัศนีย์ สิมาชัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๖๔
นางสาวศิริลักษณ์ เสือจันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๖๕
นายเทพชรินทร์ ผาดำ

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๖๖
นายธวัชชัย ชัยณรงค์

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๖๗
นายธิชานนท์ ต่อโชติ

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๖๘
นายนันทชัย แก้วแกมทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๖๙
นายบัญชา สีหงษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๘ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๑๗๐
นายมนูญ บุขุนทด

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๗๑
นายรัชพล อิมกลิน

่ ่

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๗๒
นายรัชราช ชัยอาคม

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๗๓
นายสราวุฒิ หมู่หัวนา

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๗๔
นายนพกร พิไลพันธ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๗๕
นายกิตติพงษ์ ตลับนาค

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๗๖
นายภควัต ทับยาง

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๗๗
นายวีรพล นอขุนทด

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๗๘
นายศิวะธาดา เพียรยิง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๗๙
นายศุภกิจ เริงชัยภูมิ

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๘๐
นายสมศักดิ

์

ตรวจนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๘๑
นายสิทธิกรณ์ สิงห์สี

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๘๒
นายอดิศร โคบาล

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๘๓
นายอภิสิทธิ

์

แหชัยภูมิ
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๘๔
นายเพชรรัตน์ ฉลาดเขียว

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๘๕
นายนราเทพ อยู่ในวงศ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๘๖
นายธีรวัฒน์ วงศ์ชัยภูมิ

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๘๗
นายวันชัย สูงเดช

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๘๘
นายเกียงไกร บุญภูมิ

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๘๙
นายเกียรติศักดิ

์

หิรัญอร
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๙๐
นายธนภัทร พรหมเก่า

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๙๑
นายนวพล เสนกระจาย

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๙๒
นายวชิรวิทย์ วังศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๙๓
นายกฤตเมธ พลแสน

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๙๔
นางสาวกาญจนา โชคเฉลิม

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๙๕
นางสาวจันทิมา จันทศร

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๙๖
นายชิงชัย นันเรียม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๙๗
นายสิทธิศักดิ

์

ชัยสาร
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๙๘
นายเจษฎา วรรณพงศ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๑๙๙
นายปฎิวัฒน์ กองโฮม

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๐๐
นายขจรศักดิ

์

คำแหล่
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๐๑
นางสาวณัฐวดี หญ้างวงช้าง

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๐๒
นางสาวธนพร ใจบุญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๐๓
นางสาวธนัชพร สนิท

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๐๔
นางสาวปกิตตา เกตุศิริ

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๒๐๕
นางสาวปริญญา วรรณเพชร

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๐๖
นางสาวปริศนา ตามใจ

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๐๗
นางสาวมนธิดา สมจะบก

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๐๘
นางสาวรัตน์ติกาล เนืองมัจฉา

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๐๙
นายวีระพล กงชัยภูมิ

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๑๐
นายเกียรติศักดิ

์

เมตตาชาติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๑๑
นางสาวเปรมปรีลดา หินกลาง

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๑๒
นางสาวกนกวรรณ กวดนอก

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๑๓
นางสาวจารุวรรณ ทวีฤทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๑๔
นางสาวชยานี ปลืมมะลัง

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๑๕
นางสาวธิรัตน์ดา จำชัยภูมิ

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๑๖
นางสาวนัฐริกา ตรีอมฤติวงศ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๑๗
นางสาวปนัดดา เช่นชาย

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๑๘
นางสาวปาริฉัตร ครองบัวบาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๑๙
นางสาวมาลินี ศรีวิชา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๒๐
นางสาวรุ่งนภา วงษ์สะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๒๑
นางสาววราภรณ์ มาบกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๒๒
นางสาววาสนา เกาวิจิตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๒๓
นางสาววิยะดา วรรณะประไพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๒๔
นางสาวสุดารัตน์ ชัยสูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๒๕
นางสาวสุธินี ชินคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๒๖
นางสาวสุภาพร โคตรหนองปง

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๒๗
นางสาวอธิติญา ถนอมเชือ

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๒๘
นางสาวอารียา ยืนยงชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๒๙
นางสาวอารีรัตน์ สมพิบูลย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๓๐
นางสาวธนพร ก้อนจันทึก

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๓๑
นายอนุพล แคว้นชัยภูมิ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๓๒
นางสาววณิศรา ดีปญญา

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๓๓
นางสาวนฤมล ทศลา

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๓๔
นางสาวชลดา คงมัง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๓๕
นางสาวตวงทอง ครองบัวบาน

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๓๖
นางสาวสุธาทิพย์ กองโฮม

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๓๗
นางสาวพิมวรรณ อาจยุทธ

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๓๘
นางสาวปนัดดา แก้วสนธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๓๙
นางสาวปรารถนา โต๊ะสูงเนิน

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๒๔๐
นางสาวพิมพ์ชนก คงยิง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๔๑
นางสาวสุทัตตา คุ้มไพร

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๔๒
นายภาณุพัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๔๓
นางสาวพรไพรวรรณ พรมวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๔๔
นางสาวทิพย์มนฑา กลันสาร

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๔๕
นางสาวนภัสรา เรียงความ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๔๖
นางสาวพรญาณี มีสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๔๗
นางสาวพรพระยา เพียวิเศษ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๔๘
นางสาวภริดา มูลเค้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๔๙
นางสาวสิริยากร อ่อนชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๕๐
นางสาวสุจิตตรา แสงเพ็ชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๕๑
นางสาวศศิธร หุงขุนทด

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๕๒
นางสาวอภัสรา คณาจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๕๓
นายชาญณรงค์ มากสี

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๕๔
นางสาวจิตติมา พวงสิงห์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๕๕
เด็กหญิงลลิตพรรณ เกษรบัว

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดนำใส(3 พระครูอนุสรณ์)

วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๕๖
เด็กชายณัชพล โสพิลา

๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดนำใส(3 พระครูอนุสรณ์)

วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๕๗
เด็กชายอภิวัฒน์ จันทร์นวน

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดนำใส(3 พระครูอนุสรณ์)

วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๕๘
เด็กชายธีรพล ทำสวน

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดนำใส(3 พระครูอนุสรณ์)

วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๕๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ผ่านพินิจ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดนำใส(3 พระครูอนุสรณ์)

วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงณัฎฐนันต์ เขตจัตุรัส

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดนำใส(3 พระครูอนุสรณ์)

วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๖๑
เด็กหญิงชัญญานุช อยู่ภักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดนำใส(3 พระครูอนุสรณ์)

วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๖๒
เด็กหญิงนงนภัส วิเศษขาม

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๖๓
เด็กหญิงปานระพี ศรีพลกรัง

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๖๔
เด็กชายอธิวัฒน์ กลัดงิว

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๖๕
เด็กชายวทัญู โชติราษี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๖๖
เด็กชายเกรียงไกร ครูเกษตร

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๖๗
เด็กชายสกุลรักษ์ ดวงดารา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๖๘
เด็กหญิงรุจจิรา เณรชู

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๖๙
เด็กหญิงณิรนันท์ พีระพันธ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ เปรียญขุนทด

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๗๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พรมมีเดช

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๗๒
เด็กหญิงณัญท์นภัส สุดประเสริฐ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๗๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีสมบูรณ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๗๔
เด็กหญิงวินรัตน์ คำสิงห์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดราษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๒๗๕
เด็กหญิงปพิชญา เชือพหล

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๗๖
เด็กหญิงเกวลิน เณรชู

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๗๗
เด็กหญิงณัฐธิดา อินปา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๗๘
เด็กหญิงณรดา สุขมาก

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๗๙
เด็กหญิงพนัชกร เชือพหล

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงจิญานันท์ พงษ์พูล

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๘๑
เด็กชายธนธร สอนคุณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๘๒
เด็กชายอภิรักษ์ สีดำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๘๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญจันดา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๘๔
เด็กชายเดชาธร เทพจันอัด

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๘๕
เด็กหญิงศรัณยา จันทร์พิมพ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๘๖
เด็กชายณัฐภัทร ตันดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๘๗
เด็กชายนิติพล วงษ์ภูเขียว

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๘๘
เด็กชายธนภูมิ ฤทธิจรูญ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนฝาย วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๘๙
เด็กหญิงนุชวรา ธระที

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฝาย วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กหญิงนุชวดี ธระที

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฝาย วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๙๑
เด็กหญิงรัชนก ศรีอาจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฝาย วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๙๒
เด็กหญิงปาริฉัตร อยู่บำรุง

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๙๓
เด็กหญิงศศิชา เกิดด้วง

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๙๔
เด็กหญิงศศิธร ปองแดง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๙๕
เด็กหญิงวัชโรบล โอดพัฒ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๙๖
เด็กชายพัชระ สิงห์สุวรรณ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๙๗
เด็กชายอดิศร เหล็กมา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๙๘
เด็กชายชนกันต์ มีวิชา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๒๙๙
เด็กชายศิรัชพล ฤทธิเจิรญกุล

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กชายศิวกร ฤทธิเจริญกุล

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กชายพชร นวลสำลี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงดาวิกา พิมวิลัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กชายสหรัฐ เขตจัตุรัส

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โถชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ชมชวนพิศ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กหญิงสุชานารถ แสนสุข

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงณัฐชา ไชยพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กชายพรพิพัฒน์ พิพิธกุล

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๐๙ เด็กหญิงนันทรศิริกานต์
แฝงปญญา

๒๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) วัดราษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ชุ่มทอง
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๑๑
เด็กชายเพียรพล ศรีเลิศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๑๒
เด็กชายจักรภัทร หงห์สุภาพ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๑๓
เด็กหญิงปยะดา จันทร์ทัต

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๑๔
เด็กหญิงปยากร หมันกิจ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๑๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ บัวทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๑๖
เด็กชายมาวิน จำเริญใจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๑๗
เด็กหญิงปญญาพร ภู่ประกิจ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๑๘
เด็กหญิงชมภูนุท ศรีบุญเพ็ง

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๑๙
เด็กหญิงสุภาวิณี พนมประเสริฐ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กหญิงสุขฑาทิพย์ ทอมมัส

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๒๑
เด็กหญิงนิภาวัลย์ แบขุนทด

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๒๒
เด็กหญิงญาดา อาษา

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๒๓
เด็กหญิงเขมิกา เพียรขุนทด

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๒๔
เด็กชายศักดา ชิดสันเทียะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๒๕
เด็กชายธนกฤต ชัยนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๒๖
เด็กชายอดิเทพ เฉยขุนทด

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๒๗
เด็กชายอภิรักษ์ อาวะชัย

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๒๘
เด็กหญิงไพลิน แสนพรม

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๒๙
เด็กหญิงศรีปูน เหล็กมา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงบัณฑิดา บรรจง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๓๑
เด็กหญิงใบเตย อ่อนแสง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๓๒
นายสำเภา หาขุนทด

๒๓/๒/๒๔๙๙
โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๓๓
เด็กชายกฤษฎิกมล

์

ผดุงจิต
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๓๔
เด็กชายพงศ์พิเชฐ พรพงษ์อักษร

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๓๕
เด็กชายเจนณรงค์ ยงหม่อง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๓๖
เด็กชายธนากร อิมเพ็ง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๓๗
เด็กชายบุณพจน์ อรุณชัยภิรมย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๓๘
เด็กชายประสิทธิ

์

ปนทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๓๙
เด็กชายอติพล พิมพ์มุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงกัญญาภัค โม้สา

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๔๑
เด็กหญิงฐิติชยา เยียมไธสง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๔๒
เด็กหญิงณัฐรัตน์ ทองเพชร

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๔๓
เด็กหญิงเดือนนภา มุ่งพันกลาง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๔๔
เด็กหญิงธาริณี เผนโคกสูง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๓ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๓๔๕
เด็กหญิงปภัสสรา มีวิชา

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๔๖
เด็กหญิงพรนภา กุศลชู

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๔๗
เด็กหญิงพัชรี ด่านนอก

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๔๘
เด็กหญิงเพ็ญลดา กุศลชู

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๔๙
เด็กหญิงมีนาศิริ ลาทัพ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงอารี พาผล

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๕๑
เด็กชายเอกณัฏฐกร เจริญศรีเศรษฐ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๕๒
เด็กหญิงไฉไล มาสิงห์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๕๓
เด็กชายจิรานุวัฒน์ บุญรัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๕๔
เด็กชายชัยมงคล เสาโร

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๕๕
เด็กชายทศพล กลมเกลียง

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๕๖
เด็กชายนันทกรณ์ อ้นทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๕๗
เด็กชายสิทธิชัย บุญจันดา

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๕๘
เด็กชายเอกรินทร์ อิมวิเศษ

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๕๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ เร่งสูงเนิน

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กหญิงนภัทร เหมวิทยากุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๖๑
เด็กหญิงประนอม โม้แก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๖๒
เด็กหญิงรุ่งรัศมี ผาสุข

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๖๓
เด็กหญิงวณัญญา พาเจริญวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๖๔
เด็กหญิงวนิดา สมพอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๖๕
เด็กหญิงวาริษา เบียดนอก

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๖๖
เด็กหญิงศศิวรรณ กุ้งกลางดอน

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๖๗
เด็กหญิงสุกัญญา เถินมงคล

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๖๘
เด็กหญิงสุพิชชา คำสอาด

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๖๙
เด็กหญิงอริยา เขียววิลัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กหญิงอริศรา คำลาย

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๗๑
เด็กหญิงอารยา กาบคำ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๗๒
เด็กหญิงเอรยา ทบวงษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๗๓
เด็กชายจิรพงษ์ รินลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๗๔
เด็กชายณพวัฒน์ พลเยียม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๗๕
เด็กชายธนกฤต มะกรูดอินทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๗๖
เด็กชายธงชาติ จันณรงค์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๗๗
เด็กชายเรืองศักดิ

์

อุดทา
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๗๘
เด็กชายอำนาจ วงษ์กลม

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๗๙
เด็กหญิงกานต์สุดา คำเชือต้น

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๔ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงขนิษฐา สุขสำเนียง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๘๑
เด็กหญิงจริยา อยู่ภักดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๘๒
เด็กหญิงจีรนันต์ พันทะบุตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๘๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ลำเลิศ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๘๔
เด็กหญิงจุฬารัตน์ พับขุนทด

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๘๕
เด็กหญิงชนัญญา มิตรชอบ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๘๖
เด็กหญิงถาวรีย์ ศรีใส

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๘๗
เด็กหญิงนริศรา นพศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๘๘
เด็กหญิงนำทิพย์ ผาทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๘๙
เด็กหญิงมัทนพร จัดนอก

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงสุพรรณนิศา วันนา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๙๑
เด็กหญิงอภิญญา จันดาวงศ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๙๒
เด็กหญิงอินทิรา สิงห์ลา

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๙๓
เด็กชายเจษฎา บัวบาน

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ นาเจริญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เคณาภูมิ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๙๖
นายทนงศักดิ

์

เพียรสองชัน

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๙๗
เด็กชายธีรภัทร์ กล้ารอด

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๙๘
เด็กชายพงดนัย พยัคศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๓๙๙
เด็กชายภาณุเดช รอดเวียง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กชายภาณุเดช จันทร์หอม

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กชายฤทธิเกียรติ เกิดจัตุรัส

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กชายศุภวิชต์ สุภาพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กชายสถาพร โพธิทอง

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กชายอนุวรรตน์ ชำนาญกุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กชายอภิรัตน์ ศิริปรุ

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงเกสรา นาเจริญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กหญิงจินดารัตน์ งามใส

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ภู่ประกิจ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงณมัสนันท์ ตรงกลาง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงธัญชนก จันทร์ฝาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๑๑
เด็กหญิงธันยมัย คงสมัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๑๒
เด็กหญิงรุ่งไพลิน เถินมงคล

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๑๓
เด็กหญิงลักษณาพร ทองแย้ม

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๑๔
เด็กหญิงอริสา บำรุง

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๕ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๔๑๕
เด็กหญิงอาภาพร เปาสอน

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๑๖
เด็กชายจิรายุ คำแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กชายรชานนท์ พลศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๑๘
เด็กชายศิวกร ชัยภักดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๑๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พอศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กหญิงจุฑามาศ คำเชิด

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๒๑
เด็กหญิงณัฐณิชา สุ่มสุวรรณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๒๒
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พลศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๒๓
เด็กหญิงธิดาพร สงสันเทียะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๒๔
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา รอดชัยภูมิ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๒๕
เด็กหญิงพิมลรัตน์ เรียวชัยภูมิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๒๖
เด็กหญิงมาลิต้า แพนดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๒๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พึงไพศาล

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๒๘
เด็กหญิงอรทัย ภิรมย์ไทย

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๒๙
เด็กหญิงอาภัสรา ขอภักดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กชายกวิน จันนพคุณ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๓๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อ่อนวงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๓๒
เด็กชายนิรวัฒน์ โม้แก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กชายปยพนธ์ พิพิธกุล

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๓๔
เด็กชายปยังกูร หมันกิจ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๓๕
เด็กชายมงคลพัฒน์ เจริญโต๊ะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๓๖
เด็กชายสรวิชญ์ สนสุผล

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กชายอนุชาติ บรรเทากุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๓๘
เด็กชายอาทิตย์ สิงห์จันทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๓๙
เด็กหญิงจริยา กะตะโท

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กหญิงจิรัฐติกาล มุณีรัมย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กหญิงจิราพร เชิดสังวาลย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๔๒
เด็กหญิงฐิติมา แก่งสันเทียะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๔๓
เด็กหญิงนิภาพร วงษ์อาสา

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๔๔
เด็กหญิงพัชริกา กอบัว

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๔๕
เด็กหญิงศิริวรรณ เด่นประยูร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๔๖
เด็กหญิงอาริษา ไขแข

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๔๗
เด็กหญิงเอรวรรณ หกขุนทด

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๔๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โวหาร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กชายชยพล ปนสุวรรณ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กชายธนภัทร เห็มภูมี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๕๑
เด็กชายวีรภัทร แซ่ไหล

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๕๒
เด็กชายศักดิชัย

์

สนณรงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๕๓
เด็กชายศุภกฤต ผุยมูล

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๕๔
เด็กหญิงกัลยา นิลาวัลย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๕๕
เด็กหญิงเกศรา ทาทิพย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๕๖
เด็กหญิงจันทร์สุดา กุมภา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๕๗
เด็กหญิงธารธารา พัดจันทึก

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๕๘
เด็กหญิงประภาพร ผิวรักษา

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๕๙
เด็กหญิงปยธิดา กาฬปกษิณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๖๐
เด็กหญิงพรประภา ผิวรักษา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๖๑
เด็กหญิงพรไพลิน มีใส

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๖๒
เด็กหญิงพิมนภัส สิงห์ลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๖๓
เด็กหญิงศศินันท์ โขนสันเทียะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๖๔
เด็กหญิงสรยา จำปาทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๖๕
เด็กหญิงสุภารัตน์ สุภาวิชัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๖๖
เด็กหญิงอรทัย ศรีมันตะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๖๗
เด็กหญิงอารยา ลาภเกิด

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๖๘
เด็กชายอนุกูล อภิเดชธนรักษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๖๙
เด็กชายศรันย์ ชูช่วย

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กหญิงภาพิชชา ชาติชนะ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๗๑
เด็กหญิงธราทิพย์ วันหา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๗๒
เด็กชายโสภณวิชญ์ หาญเวช

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๗๓
เด็กหญิงอนามิกา ชาลีรินทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๗๔
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เพียรขุนทด

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๗๕
เด็กชายจิรวัฒน์ มิงมิตรมี

่

๒๑/๓๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๗๖
เด็กชายจีรพันธ์ เจริญลาภ

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๗๗
เด็กชายเจษฎา คำแก้ว ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๗๘
เด็กชายทรงผล ผิวงาม

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๗๙
เด็กชายธีณวัฒน์ มีมาก ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กชายนพรัตน์ วิเศษคร้อ

๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๘๑
เด็กชายวีระพล พรามจร

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๘๒
เด็กหญิงชลนิชา ถนอมพุดซา

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๘๓
เด็กหญิงนภาพร ย่อจัตุรัส

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๘๔
เด็กหญิงปวีณอร หาวิชิตร์

๒๑/๙๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๗ / ๒๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๔๘๕
เด็กหญิงสุภัสสร บัวจำรัส

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๘๖
เด็กหญิงสุมิตา โตชมภู

๒๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๘๗
เด็กชายกิตติพงษ์ โหมดซัง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๘๘
เด็กชายณัชพล ภักดีสูงเนิน

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๘๙
เด็กชายปณณวิชญ์ วิเศษคร้อ

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กชายพัชรพล คำแก้ว

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๙๑
เด็กชายภัทรพงษ์ เขียววิลัย

๑๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๙๒
เด็กชายเมธี เชือจำรูญ

้

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๙๓
เด็กชายวีรภาพ การบรรจง

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๙๔
เด็กชายศุภโชค ชัยมีแรง

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๙๕
เด็กชายสุทธินัย เชือมีแรง

้

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๙๖
เด็กหญิงกนกพร แซ่ลิม

้

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๙๗
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ คำนก

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๙๘
นายชินวัฒน์ ระยับศรี

๑๐/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๔๙๙
นายกิตติเทพ บุญเชิด

๑๓/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ ประดับวงศ์

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๐๑
นางสาวจารุวรรณ ไกรฤกษ์ศิลป

๑๑/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๐๒
นางสาวมณิศา งิมขุนทด

๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๐๓
นายชีวิน เหล็กจัตุรัส

๑๕/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๐๔
นายเพชร หาญเวช ๑/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กชายศุภณัฐ หาญเวช

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กชายอนุกูล แสงจักร์

๑๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กหญิงวิลาสินี ลานรัก

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กชายชัยวัฒน์ ฤทธิจรูญ

์

๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กชายอัครชัย สนณรงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กชายศิริชัย คำมณี

๑๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๑๑ เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

สีหาบุตร ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๑๒
เด็กชายไกรวิชญ์ แสงจัตุรัส ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๑๓
เด็กหญิงสุกัญญา สุทธิประภา

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๑๔
เด็กชายศักดิชาย

์

มาตา
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๑๕
นายธีระพงษ์ ศรีพิไล

๒/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๑๖
เด็กหญิงภาวิดา การบรรจง

๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๑๗
นายพยุงศักดิ

์

อัคมะณี
๒๑/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๑๘
นายกล้าณรงค์ ก้านขุนทด

๒๗/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๑๙
เด็กหญิงกุลธิดา แสงสุข

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๘ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กหญิงวริญธร จรแก้ว

๒๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๒๑
เด็กชายศักยะ ขจรวงศ์

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๒๒
เด็กชายนันทิพัฒน์ หัดจุมพล

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๒๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ หาญแจ้

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๒๔
เด็กหญิงภาวินี คำภีระ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๒๕
เด็กหญิงวรนุช ศรีวรรณพิมพ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๒๖
เด็กหญิงอาชิรญา เอียงสูงเนิน

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๒๗
เด็กชายวีรภัทร เคียงจัตุรัส

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๒๘
เด็กหญิงจิตติยาภรณ์ เก็งชัยภูมิ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๒๙
เด็กหญิงปาริฉัตร แง้จัตุรัส

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ โสตถิสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๓๑
เด็กหญิงกณิกา หมวดคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๓๒
เด็กหญิงจินตพร ดีชัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๓๓
เด็กหญิงสุชัญญา เข็มมี

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๓๔
เด็กหญิงธนาธร มีเพียร

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๓๕
เด็กหญิงสุพรรษา สุขพรม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๓๖
เด็กหญิงประภาสิริ สีนำคำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๓๗
เด็กหญิงปนแก้ว เองบัว

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๓๘
เด็กหญิงยุพิน เจสันเทียะ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๓๙
เด็กหญิงรัตนกร สมพงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กชายณัฐพล อินละปะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๔๑
เด็กหญิงวริษา โชคเฉลิม

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๔๒
เด็กหญิงสุดาภัทร เตชวนิช

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๔๓
เด็กหญิงจารุวัณ ทองศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๔๔
เด็กหญิงศศิประภา ชัยพงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๔๕
เด็กชายชัยรัตน์ วงศ์รัตนชัย

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๔๖
เด็กหญิงจิตติมา นิกูลรัมย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๔๗
เด็กหญิงณัฐชา เพ็งพูน

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๔๘
เด็กหญิงบุญญรัตน์ สิงหเสม

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๔๙
เด็กหญิงณัฐวิภา อุระเพ็ญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กหญิงวริศรา ภูจำเนียร

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๕๑
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พันสาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๕๒
เด็กหญิงปยาอร จันมา

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๕๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ ยาหอม

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๕๔
เด็กหญิงศศิธร จันณรงค์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๕๕๕
เด็กหญิงชลธิชา ยศสุวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๕๖
เด็กหญิงภาพิมล บำรุง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๕๗
เด็กหญิงมนฑกานต์ โงมขุนทด

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๕๘
เด็กชายอินทัช มัทธุรส

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๕๙
เด็กหญิงนำเพชร แวววงษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กหญิงเปรมฤทัย มาลา

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๖๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร วงศ์ยะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๖๒
เด็กหญิงกนกวรรณ อาษา

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๖๓
เด็กหญิงอนงค์พร ด้วงปรึกษา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๖๔
เด็กหญิงวรัญญา มีสุวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๖๕
เด็กหญิงกัลยา ภูนิทาน

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๖๖
เด็กหญิงคนารัตน์ ทองมะรัง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๖๗
เด็กชายนนทการ หาญชนะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๕๕๖๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันณรงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๖๙
เด็กหญิงณัฐชา ปนะกาพัง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กหญิงพุธิตา ตุ่นแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๗๑
เด็กหญิงศศินา ยืนจัตุรัส

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๗๒
เด็กหญิงจรัสวดี เชขุนทด

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๗๓
เด็กหญิงจิราวรรณ หาดขุนทด

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๗๔
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

สร้างการนอก
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๗๕
เด็กหญิงพินิตา ศิลาเณร

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๗๖
เด็กหญิงจินตวรรณ จันทะหาร

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๗๗
เด็กหญิงลภณรัศมิ

์

โตนสันเทียะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๗๘
เด็กชายทัศนัย พาลี

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๗๙
เด็กหญิงทิฐิมา บิงขุนทด

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กหญิงสิริกานต์ อำปลัง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๘๑
เด็กหญิงวิภากร แก้วเกิด

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๘๒
เด็กชายนราวิชญ์ ทองแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๘๓
เด็กชายสรยุทธ ปกนอก

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๘๔
เด็กชายวินัย ไชยโส

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๘๕
เด็กชายปรัชญา ชูดีจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๘๖
เด็กชายฐานพัฒน์ อุดมศิลป

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๘๗
เด็กหญิงชยาภา เชนุยาว

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๘๘
เด็กหญิงวิภาวดี แก้ววิเศษ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๘๙
เด็กหญิงรัญชิดา สุขสีนาค

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กหญิงสุกัญญา อยู่เจริญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๙๑
เด็กหญิงณัฐิดา บุญกว้าง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๙๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ บินเจ๊ะมะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๙๓
เด็กหญิงสุภาวิดา คชสีห์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๙๔
เด็กหญิงกนกพร แซ่ลี

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๙๕
เด็กหญิงสภาวินี เหียบขุนทด

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๙๖
เด็กหญิงปนัดดา แคบขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๙๗
เด็กหญิงจตุพร พึงทอง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๙๘
เด็กหญิงอลิสา อินทร์เมือง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๕๙๙
เด็กชายพุทธิพงษ์ อาบสุวรรณ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กหญิงนัฐนันท์ ฉัตรสุวรรณ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงอิสสิรีย์ รัตนวงษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กชายอดิเทพ นามผลดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กชายเทวินทร์ ปยะกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ โนรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กชายธนกร อยู่แก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายมนัสนันท์ ขานสันเทียะ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กชายหิรัญ วงค์สูนย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เจ๊กทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กชายกรองพล เกณฑ์สำโรง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กชายนิพนธ์ กาญจน์สูงเนิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๑๑
เด็กชายวัชระ วงพิเดช

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๑๒
เด็กชายนฤดล ภูมิมา

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๑๓
เด็กชายตนุภัทร ปอมจัตุรัส

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๑๔
เด็กหญิงสมาพร เปลียนโพธิ

่ ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๑๕
เด็กหญิงสุนิษา โพธิกะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๑๖
เด็กหญิงศศินิภา ขุนสูงเนิน

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๑๗
เด็กหญิงศศิประภา ไพลกลาง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๑๘
เด็กหญิงอารยา มีระหันนอก

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๑๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กองจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กหญิงวริยา ทบโม

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๒๑
เด็กหญิงนภัสสร สมหวัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๒๒
เด็กหญิงไอลดา หาญณรงค์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๒๓
เด็กหญิงพรนิภา บุญประกอบ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๒๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ ชงขุนทด

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๖๒๕
เด็กหญิงศศิธร มุมทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๒๖
เด็กชายภาสกร มาขุนทด

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๒๗
เด็กหญิงทศวรรณ บุตรแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๒๘
เด็กชายธนารักษ์ คำเสียง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๒๙
เด็กชายสรยุทธ์ ศรีคำนิตย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กชายพีรพัฒน์ สายกระสุน

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๓๑
เด็กหญิงกลมชนก นามมะเริง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๓๒
เด็กหญิงปนัดดา ม่วงถาวร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๓๓
เด็กหญิงเกศรินทร์ ชินสา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๓๔
เด็กชายจรัญชิต ถนอมพลกรัง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๓๕
เด็กชายธีรวุฒิ พลกันยา

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๓๖
เด็กหญิงนันทิญา ทุมสันเทียะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๓๗
เด็กหญิงมัลลิกา ขนไทย

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๓๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ชาติสูนญา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๓๙
เด็กชายปยะวัฒน์ ทันวงษา

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กหญิงเพ็ญภาส ไผ่ชัยภูมิ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๔๑
เด็กชายไกรศร รัตเจริญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๔๒
เด็กชายณัฐภัทร กำแพงเพศร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๔๓
เด็กหญิงกนกพรรณ หลวงระริน

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๔๔
เด็กหญิงจิรวรรณ โปร่งกลาง

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๔๕
เด็กหญิงปยดา พุมมะระ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๔๖
เด็กหญิงศศิธร หวังล้อมกลาง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๔๗
เด็กหญิงไพรินทร์ กลินศรีสุข

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๔๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ การเร็ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๔๙
เด็กหญิงจิดาภา เสียนขุนทด

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กหญิงธนทรัพย์ ปาสลุง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๕๑
เด็กหญิงสุทธิภัทร โคตรนาน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๕๒
เด็กหญิงคะนึงพิมพ์ โคตรัตน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๕๓
เด็กหญิงพาณิภัค กำแพงเพชร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๕๔
เด็กหญิงสุธาสินีย์ สอนแสง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๕๕
เด็กหญิงอชิรญา พรประไพ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๕๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชงขุนทด

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๕๗
เด็กชายสุริยะ มาลา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๕๘
เด็กชายบูรพา ยศรุ่งเรือง

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๔๖๐/๕๖๕๙
เด็กชายอัษฏาวุธ เกษแก้ว

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพบุตรบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กชายภูติวัฒน์ บุญเกลียง

้

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๖๑
เด็กชายอิทธิพล ทาโส

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๖๒
เด็กหญิงนิรมล หวังหยิบกลาง

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๖๓
เด็กหญิงณัฐวิภา เพ็งเภา

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๖๔
เด็กหญิงปาริฉัตร วังหาญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๖๕
เด็กชายสุรเชษฐ์ แสงชนะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๖๖
เด็กหญิงอภิชญา นพคุณ

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๖๗
เด็กชายปรเมศ มุ่งพูนกลาง ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๖๘
เด็กหญิงอนันดา เพชรกิง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๖๙
เด็กชายจีระวัฒน์ เกิดทับ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กชายภูผา สุขจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๗๑
เด็กหญิงบุบผา เหิงขุนทด

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๗๒
เด็กชายชิตณรงค์ บุบผา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๗๓
เด็กชายคัจฉพงศ์ ทองใส ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๗๔
เด็กชายนิติธรรม เติมพันธุ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๗๕
เด็กชายวิลาศ อินชูรันต์

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๗๖
เด็กหญิงวนิดา เอกพิมพ์

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๗๗
เด็กหญิงรุจิรดา ยังจันอินทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๗๘
เด็กชายกฤษฎา จัดมา

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๗๙
เด็กชายจตุภัทร์ จันทร์เพ็ญมงคล

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

คลองบ่อ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เสาโกมุท

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๘๒
เด็กชายเกศสยาม สมอฝาก

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๘๓
เด็กชายชัยวิทย์ หมวดคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๘๔
เด็กชายวัชรินทร์ นามวัน

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๘๕
เด็กหญิงภามณี เกือมรัมย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๘๖
เด็กหญิงจิราพร ทองอันชา

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๘๗
เด็กหญิงมนัสวี อยู่ยง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๘๘
เด็กหญิงกรรณิกา สูงขุนทด

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๘๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญช่วย

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กหญิงวิจิตรตรา สุขสำราญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๙๑
เด็กหญิงสุกัญญา หงษ์ขุนทด

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๙๒
เด็กหญิงพรธิชา ทองใส

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๙๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เสถียรธรรม
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๙๔
เด็กหญิงพัชรา ไหล่กลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๖๙๕
เด็กหญิงณัฐพร ปะลิยะตา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๙๖
เด็กชายทองพูน ทับทิมใส

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๙๗
เด็กชายสุพล ทับทิมใส

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๙๘
เด็กชายเดชากุล ชาญชรา

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๖๙๙
เด็กชายฐิติวัฒน์ ผลทิพย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กชายวชิระ ไกรสุข

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กชายวีรพงศ์ เพชรกิง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๐๒
นายสุทธิชัย กะโห้

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๐๓
นายมินทร์ธาดา ชัยฮ้อย

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๐๔
นางสาวนิภาพร แก่งสันเทียะ

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๐๕
นางสาวอนัญญา สีคันทา

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๐๖
นายภาณุ ชมชัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๐๗
นายภูชิต ภักดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๐๘
นายศุภวัฒน์ ชัยนา

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๐๙
นายอภิชาต ทองจินนัง

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๑๐
นายอรรถพล เผยโคกสูง

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๑๑
นางสาวเกสอน เนตรนาง

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๑๒
นางสาวขจีรัตน์ พรมนัส

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๑๓
นางสาวจรรยาพร พุกพิลา

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๑๔
นางสาวธิติมา ศรีถาวร

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๑๕
นางสาวภคพร ชัยเดช

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๑๖
นางสาววิไลพร สังสีวี

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๑๗
นางสาววิไลวรรณ โฉมวงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๑๘
นางสาวศิริลักษณ์ เหมือนสันเทียะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๑๙
นางสาวสุภาภรณ์ พรมรินทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๒๐
นางสาวอรอุมา แก้วสมบูรณ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๒๑
นางสาวสุธามาศ ภาอ่อน

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๒๒
นายสุรเชษฐ์ สมอฝาก

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๒๓
นางสาวณัฐชา ก้อนเพชร

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๒๔
นางสาวพัชรีพร แต่ลำพัว

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๒๕
นายคมกฤษ ผุยดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๒๖
นายมานะ บุญทัน

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๒๗
นายสิโรตน์ บุญทัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๒๘
นายอาทิตย์ แผลติตะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๒๙
นางสาวรุ่งทิวา คำภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๔ / ๒๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๗๓๐
นางสาวสุภาพร พรมมาลา

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๓๑
นางสาวสิราวรรณ กองทุ่งมน

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๓๒
เด็กชายเกรียงไกร อาบจะบก

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๓๓
เด็กชายดนุพร สุธรรม

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๓๔
เด็กชายปริญญา วรรณชัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๓๕
เด็กชายเรืองฤทธิ

์

โบราณผาย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๓๖
เด็กชายศุภจิตร ปฏิตังโค

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๓๗
เด็กชายอาทิตย์ วรรณเพชร

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๓๘
เด็กหญิงนารีรักษ์ พราวศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๓๙
เด็กหญิงปานทิพย์ ตุยชัยภูมิ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงพรธิชา ผุยดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๔๑
เด็กหญิงพรวิภา หาดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๔๒
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ศรีอุ่น

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๔๓
เด็กหญิงวนิดา สาคร

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๔๔
เด็กหญิงศศิวิมล จันพลแสน

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๔๕
เด็กหญิงสุมิตา ยิงกล้า

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๔๖
เด็กหญิงพรประภา มูลสุภะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๔๗
เด็กชายเอกสิทธิ

์

หิรัญโท
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๔๘
เด็กหญิงณัฐพร คำมุงคุณ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๔๙
เด็กหญิงลลิตา อุดมชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๕๐
เด็กชายสิทธิชัย ปกกาสาร

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๕๑
เด็กชายณัฐภูมิ ชาแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๕๒
เด็กชายอภินันท์ แทนคร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๕๓
เด็กชายวรพรต ตุ้ยชัยภูมิ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๕๔
เด็กชายเศรษฐา พายุหะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๕๕
เด็กชายกันติชา นาบำรุง

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านศิลาทอง ศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๕๖
เด็กชายนพรัตน์ คำดุลย์

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศิลาทอง ศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๕๗
เด็กชายนนทวัฒน์ ศรีภุมมา

๑๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศิลาทอง ศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๕๘
เด็กชายสุทัศน์ เนาเมือง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลาทอง ศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๕๙
เด็กหญิงกันรยาพร แก้วคำกอง

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านศิลาทอง ศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กหญิงเกษร นครชัย ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศิลาทอง ศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๖๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วใจ

๑๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศิลาทอง ศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๖๒
เด็กหญิงวิญาดา ขจรกลาง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลาทอง ศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๖๓
เด็กชายเทพสองรัก อารีเอือ

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลาทอง ศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๖๔
เด็กชายวีรภัทร ภูผ่านแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๕ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๗๖๕
เด็กชายพีรพัฒน์ กล้าหาญ ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๖๖
เด็กหญิงขวัญฤทัย กลินศรีสุข

่

๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๖๗
เด็กหญิงณัฐราวรรณ เนรมิตรครบุรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๖๘
เด็กหญิงเนตรอัปสร วิลาศ

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๖๙
เด็กหญิงสุชานันท์ โถชัยคำ ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กหญิงจิราพัชร ยินดีรัมย์

๒๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๗๑
เด็กชายทรัพย์มงคล ศรีแก้ว

๑๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๗๒
เด็กชายปรเมศ เหตุขุนทด

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๗๓
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

กาลสูงเนิน
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๗๔
เด็กชายสุชาครีย์ มาตโคกสูง

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๗๕
เด็กหญิงจุฑามณี สีม่วง

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๗๖
เด็กหญิงชญาดา ยังสันเทียะ ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๗๗
เด็กหญิงชุติมน เพ็งจันทร์

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๗๘
เด็กหญิงชนาภา อยู่แก้ว

๑๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๗๙
เด็กหญิงพัชรา สะสิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กหญิงพรรผกา ออกรัมย์

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๘๑
เด็กหญิงรัชนีกร ศิรินอก

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๘๒
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ฟองเปย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๘๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มุ่งรองกลาง

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๘๔
เด็กหญิงสุพรรณี โคกโนนกอก ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๘๕
เด็กชายจิรภาส โสขุนทด

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ต่อโชติ

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๘๗
เด็กชายล้อมพงศ์ ไพรวัลย์

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๘๘
เด็กชายสงกรานต์ โททิวรรณ

๑๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๘๙
เด็กหญิงวาสนา สุขสวน

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กชายโกวิทย์ แก้วนิม

่

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๙๑
เด็กชายภานุ ปกขุนทด

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๙๒
เด็กหญิงศศินิภา สินปรุ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๙๓
เด็กหญิงฟาใส ชินขุนทด

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๙๔
เด็กหญิงปญจพร ถินทับ

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๙๕
เด็กหญิงจันทกานต์ ชอบใจ

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๙๖
เด็กหญิงวิชุดา ชอบสว่าง

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๙๗
เด็กหญิงสุกฤตา สุขดี

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๙๘
เด็กหญิงศรัญญา ชอบสว่าง ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๗๙๙
เด็กหญิงรัตน์ดา ญาติพิมล

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๘๐๐ เด็กชายพฤฒินันท์ภัทร
ศิริหมัน

่

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กชายภานุวัช โพธินอก

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กหญิงวิภาวินี สารีงาม ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กหญิงขวัญสุดา สารีงาม ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กหญิงอาภารดี ไพลกลาง

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา โชติขุนทด ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กหญิงรัตติกาล เชิตเพชรรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กหญิงณัฐชา ภูลายยาว ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กหญิงเจียระไน ศาสตร์สัมฤทธิ

์

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กหญิงพริดา สงสันเทียะ

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กหญิงฐานิกา ยินดี

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๑๑
เด็กหญิงปวีณา ขยันการ

๑๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๑๒
เด็กชายอนุภัทร ซะรนรัมย์

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๑๓
เด็กชายกรอริยะ แกสันเทียะ ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๑๔
เด็กชายอภิสิทธิ พันแสนซา

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๑๕
เด็กชายธีรภัทร์ กือสันเทียะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๑๖
เด็กชายกิตติกร ลอยขุนทด

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๑๗
เด็กชายเขษมศักดิ

์

ระกานอก
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๑๘
เด็กชายณัฐวุฒิ วันสา

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๑๙
เด็กชายอชิระ ศรีทองหลาง

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กชายนภา สีทอง ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๒๑
เด็กหญิงอภิสรา การุณ

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๒๒
เด็กหญิงขวัญฤดี ชินขุนทด

้

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๒๓
เด็กหญิงปลืมฤดี

้

ภูมิโคกรักษ์
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๒๔
เด็กหญิงวรรณวิสา หีบขุนทด

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๒๕
เด็กหญิงสุพัตรา กลขุนทด

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๒๖
เด็กหญิงกัลยา ชวนพิมาย ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๒๗
เด็กหญิงอรญาภรณ์ ทองรักษ์ ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๒๘
เด็กหญิงสรีสวัสดิ

์

โยวะ
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๒๙
เด็กหญิงศรีสมร ศรพรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กหญิงจันทกานต์ บวงขุนทด

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๓๑
เด็กหญิงกิตติยาพร ศรีพนม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๓๒
เด็กชายทินภัทร แซ่เจียว

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๓๓
เด็กชายณัฐภูมิ กุดปอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๓๔
เด็กชายทักษ์ดนัย ญาณรักษ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๗ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๘๓๕
เด็กชายสุชานนท์ นามตะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๓๖
เด็กชายรัชชาพงษ์ รวีรัตนถาวรกูล

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๓๗
เด็กชายภูตะวัน ปปอมประโค

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๓๘
เด็กชายสิทธิพล ทิดาพอน

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๓๙
เด็กชายณัฐนันท์ จิตจำนงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กชายพล เดชบำรุง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๔๑
เด็กชายพิชิตชัย ดอนขุนทด

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๔๒
เด็กชายกิตตพศ พุ่มเจริญ

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๔๓
เด็กชายรัฐภูมิ วงษ์อามาตร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๔๔
เด็กชายวีรภาพ สิทธิกุล

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๔๕
เด็กชายธนภัทร เดียวกลาง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๔๖
เด็กชายจิรศักดิ

์

อาบสุวรรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๔๗
เด็กชายศาสตรพล อสุรินทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๔๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปาละกา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๔๙
เด็กชายพรหมเพชร ไชยเสน

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กชายศิวัช จิโนวรรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๕๑
เด็กหญิงนำเพชร จันทร์สว่าง

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๕๒
เด็กหญิงธิติมา เทียบรัง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๕๓
เด็กหญิงสิรินทรา อาบสุวรรณ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๕๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ คำโนนกอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๕๕ เด็กหญิงธัญญารักษณ์
ชวดทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๕๖
เด็กหญิงประภัสสร ผิวผ่อง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๕๗
เด็กหญิงเมษา ธานี

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๕๘
เด็กหญิงศิริกัญญา โพธินอก

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๕๙
เด็กหญิงภรณ์นภา ลาภขุนทด

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กหญิงสุนันทา ทองนอก

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๖๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พบขุนทด

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๖๒
เด็กหญิงลภัสรดา ภามี

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๖๓
เด็กหญิงพรรณอร พาขุนทด

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๖๔
เด็กหญิงอภิรดี เกิดช่อ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๖๕
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ แจ่มเพ็ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตียโคกรัง

้

ซับสมบูรณ์สว่างธรรม
 

ชย ๔๔๖๐/๕๘๖๖
เด็กชายก้องกิดากร ศาลารักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๖๗
เด็กชายธนพล บวชขุนทด

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๖๘
เด็กชายนฤเบศ เผือกจันทึก

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ช่างเหล็ก

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๘ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กชายอรรตชัย นาคสะอาด

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๗๑
เด็กชายมงคล กลินศรีสุข

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๗๒
เด็กชายศุภโชค เจริญจิตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๗๓
เด็กชายสุทัศน์ หมวกสันเทียะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๗๔
เด็กชายสุรชัย ศิลปประกอบ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๗๕
เด็กหญิงสุชานัน ข้อนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๗๖
เด็กหญิงทิพย์มาศ สีดาวงศ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๗๗
เด็กหญิงพิชญา สีดาวงศ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๗๘
เด็กหญิงวีนัท ผาสุก

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๗๙
เด็กหญิงจิรพรรณ มุตะเขียว

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กหญิงปยธิดา สีดาดวง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๘๑
เด็กหญิงปณัดดา บุตรโคตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๘๒
เด็กหญิงเยาวณี อยู่พนม

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๘๓
เด็กหญิงศิริพร ทรัพย์เจริญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๘๔
เด็กหญิงโสรญา สร้อยกลาง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๘๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นาคคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๘๖
เด็กชายอดิศร แน่นอุดร

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๘๗
เด็กชายมงคล ผดุงชีพ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๘๘
เด็กชายทินกร พิมผา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๘๙
เด็กชายเจษฏา ศรีนาค

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กชายกิตติชัย อินทะนะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๙๑
เด็กชายนัทวุฒิ สารหล้า

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๙๒
เด็กชายพันกร สุทธิสำราญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๙๓
เด็กชายวริทธิธร

์

ระยาย้อย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๙๔
เด็กชายสิทธินันท์ คำมี

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๙๕
เด็กชายฐาปกรณ์ ใจเย็น

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๙๖
เด็กหญิงลักษมน ยามจัตุรัส

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๙๗
เด็กหญิงธันยพร สิงห์สถิต

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๙๘
เด็กหญิงเกษรินทร์ นพคุณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๘๙๙
เด็กหญิงศิริภูมิ ปนจัตุรัส

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กหญิงสุวิมล สงนอก

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กหญิงศศิวรรณ บุญสง่า

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กหญิงเกศศิรินทร์ ห้องทองคำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กหญิงดวงจันทร์ ปะจันดุม

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๐๔
เด็กหญิงบัวจงกลณี สมบูรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖๙ / ๒๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กหญิงวนิดา โตสุข

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กหญิงเสาวรส ฉายเพ็ชร

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กหญิงสุพรรณี ทองดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กหญิงชลวิศา คำควร

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กหญิงสงกานต์ ญาติรักษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กหญิงรุ่งนภา ทองแล้ง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๑๑
เด็กหญิงนฤมล มะลาเวช

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๑๒
เด็กหญิงอลิชา ช่อมะลิ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๑๓
เด็กหญิงญาธิดา พิกุล

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๑๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ เทียมรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๑๕
เด็กชายทินพัทร แก้วพิมพ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๑๖
เด็กชายธันวา ชะโรธร

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๑๗
เด็กชายธันวา อมรสันต์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๑๘
เด็กชายธีระพล คุณสยม

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๑๙
เด็กชายพิทยา เบ้าทอง

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กชายรัชภูมิ บุตรดี

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๒๑
เด็กชายสัญทนากรณ์ บัวจันทร์

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๒๒
เด็กชายอนุชา สอดดง

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๒๓
เด็กชายอนุชิต แหล่พัว

้

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๒๔
เด็กหญิงชลิตา ชานนท์วงศ์

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๒๕
เด็กหญิงรถเมรี ดียิง

่

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๒๖
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ชอบไทย

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๒๗
เด็กชายนววิช พร้อมสันเทียะ

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๒๘
เด็กชายฐิติพงศ์ แข็งแรง

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวหญ้าแพรก

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๓๐
เด็กชายณัฐรัฐ เจริญหมืน

่

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๓๑
เด็กหญิงทอฝน ชูชัยภูมิ

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๓๒
เด็กหญิงนภสร ชาลี

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๓๓
เด็กหญิงเบญญาภา ชัยแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๓๔
เด็กหญิงวรัญญา สิงห์นันท์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๓๕
เด็กหญิงนโรธร อินทร์ชัยภูมิ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๓๖
เด็กหญิงสุภัสตา ดีบาล

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๓๗
เด็กชายจตุพร กองโฮม

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๓๘
เด็กชายธนากร ศรีบัว

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๓๙
เด็กหญิงปยะธิดา กองโฮม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๐ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กชายวาเลนไทน์ สิงห์นันท์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๔๑
เด็กชายวีระยุทธ ลุนชัย

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๔๒
เด็กหญิงเกษมณี คงนาวัง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๔๓
เด็กชายกันตพงศ์ มินขุนทด

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๔๔
เด็กชายนวพล จันทร์วงศ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๔๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปราบคะเชน

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๔๖
เด็กหญิงธมนวรรณ นามบุปผา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๔๗
เด็กหญิงรมิตา วาระคำ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๔๘
เด็กหญิงวรรณวิษา จารนัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๔๙
เด็กหญิงวินิดสรา ศรีพิไล

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กชายทศพล ชาติสุภาพ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๕๑
เด็กชายธำรงกุล จุลยโชค

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๕๒
เด็กชายรพีภัทร ศิลาพงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๕๓
เด็กชายศิวกร พุ่มพฤกษ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๕๔
เด็กชายอนันต์ ยอดวงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๕๕
เด็กหญิงวัญวิสา วันทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๕๖
เด็กชายกฤษณะ มาสิงห์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๕๗
เด็กชายต้น ภู่เทศ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๕๘
เด็กชายธนนนท์ พลพิลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๕๙
เด็กชายนพรัตน์ ครองสม

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กชายพฤฒพงศ์ พร้อมสันเทียะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๖๑
เด็กหญิงปณาลี หิรัญเขว้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๖๒
เด็กชายวีรภัทร คนที

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๖๓
เด็กชายวรวิทย์ ชาญเขว้า

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๖๔
เด็กหญิงประทุมทิพย์ จิตขัยภูมิ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๖๕
เด็กหญิงประณัฐสยา โพธิอ่อน

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๖๖
เด็กหญิงพิมพ์มาดา แก้ววงษา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๖๗
เด็กหญิงมณิสรา บุญเสม

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๖๘
เด็กหญิงยุพารัตน์ เชืออาสา

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๖๙
เด็กหญิงรัตนาพร ปองขันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กชายกฤตพร คลองโปงเกตุ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๗๑
เด็กชายศุภโชค มาลาฤทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๗๒
เด็กหญิงชลิตา วรรณเกตุ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๗๓
เด็กหญิงประภาภรณ์ ยวงทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๗๔
เด็กหญิงมิรันตี สีดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๕๙๗๕
เด็กชายปรวิทย์ พรประไพ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๗๖
เด็กหญิงจณิตตา แกมรัมย์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๗๗
เด็กหญิงสุทธิภัทร แม้นชัยภูมิ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๗๘
เด็กหญิงชัชดาพร จันทานี

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๗๙
เด็กชายภควัต มาชัยภูมิ

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กหญิงขวัญพิชา แดงสุวรรณ์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๘๑
เด็กหญิงพิยะดา ฤทธิมนตรี

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๘๒
เด็กหญิงมาฆวดี ชนพิทักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๘๓
เด็กชายภูบดินทร์ เชิดเขว้า

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๘๔
เด็กชายอภิเดช เด่นพงค์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๘๕
เด็กชายศิวพัฒน์ เขียวเนตร

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๘๖
เด็กชายฑีฆทัศน์ สักกอ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๘๗
เด็กชายภัทรพล วุ่นชีลอง

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๘๘
เด็กชายมนต์เทวา บัวบาน

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๘๙
เด็กชายธันวา กำจัตุรัส

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กหญิงฐิตาพร อินโนนเชือก

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๙๑ เด็กหญิงแก้วกาญจนา
แสงอ่อน

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๙๒ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
วงศ์ภักดี

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๙๓
เด็กหญิงตรีทิพย์นภา จันทร์สิงห์

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๙๔
เด็กหญิงอรวี จันทร์ศรีงาม

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๙๕
เด็กหญิงวรนุช ธรรมเจริญ

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๙๖
เด็กหญิงอารดา นาวิน

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๙๗
เด็กหญิงณัฐณิชา สงสุระ

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๙๘
เด็กชายณัฐพงษ์ จันทะบุรม

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๕๙๙๙
เด็กหญิงสมันทา เกิดดำ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๐๐ เด็กหญิงกิรัตติกานต์ ยนต์ชัย
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๐๑
เด็กชายภูริทัตต์ บุตรดา

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๐๒
เด็กชายวิญู ไวประเสริฐ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๐๓
เด็กชายสุปกรณ์ ฝาชัยภูมิ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๐๔
เด็กชายอภิวัฒน์ ชาญตะคุ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๐๕
เด็กชายสุรัตน์ ศุภมาตย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๐๖
เด็กชายภูมินทร์ ห่อเทศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๐๗
เด็กชายฤทธิชัย แก้วปญโญ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๐๘
เด็กชายเมธาทัศน์ อายุยืน

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๐๙
เด็กหญิงวันวิสา ชาลีวงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กหญิงสุพรรษา สว่างโชติ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๑๑
เด็กหญิงจิตชญา กุลจำเริญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๑๒
เด็กหญิงประภัทรศร แบงขุนทด

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๑๓
เด็กหญิงภัทรพร นภากาศ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๑๔
เด็กหญิงญาณัจฉรา อินธรรม

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๑๕
เด็กหญิงอารยา งาทอง

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๑๖
เด็กหญิงจันทร์สมร ปองขันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๑๗
เด็กหญิงอาทิมา แขขุนทด

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๑๘
เด็กชายรัฐภูมิ ไพรพฤกษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๑๙
เด็กชายรพีภัทร มังกร

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๒๐
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

รูปเหมาะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๒๑
เด็กชายตินณ์ ยุ่นขัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๒๒
เด็กชายพงค์เศรษฐ์ ท้าวพรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๒๓
เด็กชายเจษฎา โพธิงาม

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๒๔
เด็กชายกฤษดา ชะนะมา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๒๕
เด็กชายบุญฤทธิ

์

อ้อชัยภูมิ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๒๖
เด็กหญิงปฏิญญา เสมา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๒๗
เด็กหญิงอาริญา หาญพนา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๒๘
เด็กหญิงภัสจิราพร ฐานวิเศษ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๒๙
เด็กหญิงมีนา จันเขียด

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๓๐
เด็กหญิงจิตรา นะโนนชัย

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๓๑
เด็กหญิงบัวชมพู วงษ์ผ่อง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๓๒
เด็กชายภูธิเบศร์ ไวประเสริฐ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๓๓
เด็กชายมนัส สุวรรณทา

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กชายอนันต์ชัย ไตรเสนีย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กชายอภิชาติ สถิตชัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กชายชญานนท์ บังสันเทียะ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กชายอุ้มบุญ บุญทัน

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๓๘ เด็กหญิงศิริวิภาวรรณ
แอ่งสุข

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กชายชยากร แสงห้วยไพร

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กหญิงชมพูนุช พูนทรัพย์ปญญา

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กชายชนะชัย บุญพิมพ์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กชายภาคภูมิ คุ้มอาตม์ดี

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กชายวชิระ สามารถไทย

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กหญิงชนัญญา ไชยากรกิจ

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กชายชัยวุฒิ อินสวน

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กหญิงชลธิชา สถิตชัย

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กชายวีรวัฒน์ อุตสาหกิจ

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้อน วัดปรางค์ปราสาท  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กหญิงฉัตรติยา กุมภาว์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้อน วัดปรางค์ปราสาท  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กหญิงขวัญนภา ไหชัย

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านต้อน วัดปรางค์ปราสาท  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๕๐
เด็กชายภาคภูมิ นิจไธสง

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดปรางค์ปราสาท  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เด่นพงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดปรางค์ปราสาท  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๕๒
เด็กชายธนาวุฒิ บุญเลิศ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้อน วัดปรางค์ปราสาท  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กชายศราวุฒิ บริบูรณ์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้อน วัดปรางค์ปราสาท  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๕๔
เด็กหญิงสิรินทรา ทุมวงศ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดปรางค์ปราสาท  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กชายพีรภัทร ยอดวงษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อน วัดปรางค์ปราสาท  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กชายรัฐภูมิ จูด้วง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อน วัดปรางค์ปราสาท  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ไหชัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดปรางค์ปราสาท  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กชายผลิตโชค สิงห์กุล

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดปรางค์ปราสาท  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กหญิงสุธิตา กาชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อน วัดปรางค์ปราสาท  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๖๐
เด็กหญิงณัฐวดี กุลเกตุ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อน วัดปรางค์ปราสาท  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๖๑
เด็กชายชัยวัฒน์ จินดาดวง

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๖๒
เด็กหญิงกานต์ชนก สิงห์เผ่น

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๖๓
เด็กชายศรัญู แย้มสุข

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๖๔
เด็กหญิงชมนิศา ฐานเจริญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กหญิงพิษชยา อิมสิน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๖๖
เด็กหญิงรุจิรัตน์ จำรูญจิต

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กชายจิรนนท์ เพชรใส

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๖๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ วงเวียน

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กชายธนวัฒน์ เจียงพุทซา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กชายนัทวุฒิ บัวทิม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๗๑
เด็กชายอนพัทย์ เอมใจ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กชายอลงกรณ์ มะลิซ้อน

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กหญิงกมลวรรณ สวนจันทร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กหญิงเจ็ดดาว จำนงค์ธรรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กหญิงปาณิศา คณาเขว้า

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กหญิงยลวัลย์ โนนทิง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กหญิงรุจิษยา ชนะพาศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กหญิงศุภฉัฐ ถึงลาภ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กหญิงชลธิชา อินชัยภูมิ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา วัดอิสาณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๔ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กหญิงญาดาภา เกตุสันเทียะ

๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม คลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ ฟรีสันเทียะ

๑๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม คลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กหญิงศศิญา มาพร ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม คลองสันติธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กชายธนพัฒน์ มีชำนาญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
โคกสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๘๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ มีชำนาญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
โคกสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร สายสมคุณ

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี บ้านกลอย  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กหญิงวรัญญา ยึดพวก

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี บ้านกลอย  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กหญิงรัญขนา ฟากวิลัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย โปร่งมีชัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กชายปยะนัฐ เชิดชู

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กชายวีระชัย ประทุมวงศ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กชายนำแก้ว ตันสุวรรณ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๐๙๑
เด็กชายนพรัตน์ โกฎค้างพลู

๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กชายปฏิภาณ ไทยบุรีรัมย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๐๙๓
เด็กชายอภิรุฑ กองล้อม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๐๙๔
เด็กชายปณณวรรธ ทองรักษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๐๙๕ เด็กชายตะวันโรแลนด์
เวกมูลเลอร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กชายสราวุธ เมือกขุนทด

๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กชายชุติพนธ์ พรีพรม

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กชายอาทิวิทย์ เลาหะนาคีวงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๐๙๙
เด็กชายวรายุส อาจมนตรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๐๐
เด็กชายภาคภูมิ กงสำโรง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๐๑
เด็กชายชยุต เชิดสูงเนิน

๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๐๒
เด็กชายสิทธิโชค เทียมจัตุรัส

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ มหาวันแจ่ม

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๐๔
เด็กชายเกียรติกุล กลินมาลัย

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๐๕
เด็กชายสุรัตนชัย อินอ่อน

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๐๖
เด็กชายอนุวัฒน์ สังขือยู่สิริ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๐๗
เด็กชายไกรสร ทองดีนอก

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๐๘
เด็กชายณภัทร พุดขุนทด

๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กชายณรงค์ชัย สุจำนงค์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กชายพุฒิเมธ ปกษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๑๑
เด็กชายสรายุทธ โปยขุนทด

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๑๒
เด็กหญิงกุสุมาลย์ ร่มขาว

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๑๓
เด็กหญิงคัชชา กลินศรีสุข

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๑๔
เด็กหญิงณิชานันท์ เชือชาติไทย

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๕ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๑๑๕
เด็กหญิงปภาวรินท์ มาสิงห์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๑๖
เด็กหญิงปณิดา แซ่ปง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๑๗
เด็กหญิงศิรภัสสร อ่อนสำอางค์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๑๘
เด็กหญิงอรัญญา พรีพรม

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๑๑๙
นางศรีประภา สิงห์มณี ๔/๑/๒๕๑๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๒๐
นางจุฑาภรณ์ แก้วไตรรัตน์ ๑/๕/๒๕๑๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๒๑
นายชัยยะสิทธิ

์

ชัยทิพย์
๑๓/๖/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๒๒
นางสาวปนมณี นุขุนทด ๑/๖/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๒๓
นางสาวสุภิดา สกุลกัญจนา

๒๗/๑๒/๒๕๓๔
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๒๔
เด็กชายเทวัน ทูลแรง

๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๒๕
เด็กชายชัยชนะ อาบสุวรรณ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๒๖
เด็กหญิงชลลดา ประทุมวงค์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๒๗
เด็กชายจีรวัฒน์ ไพสันเทียะ ๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๒๘
เด็กชายอาณกร พึมขุนทด ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดตาลาด ศาลาทรง  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๒๙
เด็กหญิงบุณยานุช ตังศรีทอง

้

๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดตาลาด ศาลาทรง  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงชนะ

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดตาลาด ศาลาทรง  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๓๑
นายชาญณรงค์ จันทรมนตรี ๓/๙/๒๕๑๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๓๒
นางสาวนัตญา ตาปราบ

๒๔/๑๒/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๓๓
นางนำค้าง เกษมสุข

๒๑/๘/๒๕๒๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๓๔
นางสาวนุจรินทร์ เฮงดี

๕/๑๑/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๓๕
นายพงษ์ศิลป วัฒนา

๒/๐๘/๒๕๒๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๓๖
นายเศกสิทธิ ไตรเวียง

๑๑/๐๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๓๗
นายสุดใจ ชำนาญ

๒๔/๑๑/๒๕๐๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๓๘
นายเสนอ รอญยุทธ

๑๖/๔/๒๕๐๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๓๙
นางสาววัชรมน จันรอง

๑๙/๐๒/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๔๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

ยุวะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๔๑
เด็กชายจิราวุฒิ จูหมืนไวย์

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๔๒
เด็กชายฉัตรชัย ชูชาติ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๔๓
เด็กชายธนรัตน์ ยีจัตุรัส

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๔๔
เด็กชายธนรัตน์ กำปนทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๔๕
เด็กชายธนาพล จูเทียง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๔๖
เด็กชายนิธิวัฒน์ สังวิบุตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๔๗
เด็กชายพีรพัฒน์ อาบสุวรรณ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๔๘
เด็กชายอนุวัตร พรมชัยยา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๔๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา เจินธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๑๕๐
เด็กหญิงฐิติยา กาสสันเทียะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๕๑
เด็กหญิงนฤมล เกษรราช

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๕๒
เด็กหญิงนิชานันท์ แสงมณี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๕๓
เด็กหญิงพรพรรณ ร่มจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๕๔
เด็กหญิงวรนุช เบอร์ขุนทด

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๕๕
เด็กหญิงวิภาวรรณ เท้าเฮ้า

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๕๖
เด็กหญิงวิลาวัณย์ หนองหาร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๕๗
เด็กหญิงศศิกานต์ อ่างคำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๕๘
เด็กหญิงศศิธร อยู่สบาย

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๕๙
เด็กหญิงศิวภัทร โพธินอก

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชุมศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๖๑
เด็กหญิงสุนิตา นนทฤทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๖๒
เด็กหญิงอรอุมา ชืนจะบก

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๖๓
เด็กหญิงอัญชลี ผิวหนองอ่าง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๖๔
เด็กชายชวลิต ชัยจันทึก

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๖๕
เด็กหญิงกรรณิกา อาบสุวรรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๖๖
เด็กหญิงดาลิญา บุญเมฆ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๖๗
เด็กหญิงพรรษวสา กวนขุนทด

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๖๘
เด็กหญิงภัทราวดี ศรีนนท์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๖๙
เด็กหญิงศุภพร บุญเอนก

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กชายเมชิน ภูศรีฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๗๑
เด็กชายสุรเดช รอดทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๗๒
เด็กชายอนุวัฒน์ ฉัตรทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๗๓
เด็กชายเอกดนัย ปาสีวงษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๗๔
เด็กหญิงจีรนันท์ ประเสริฐกุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๗๕
เด็กหญิงนภาวีร์ นาคะประเวช

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๗๖
เด็กหญิงบัณฑิตา มำขุนทด

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๗๗
เด็กหญิงสิริกร กลินศรีสุข

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๗๘
เด็กหญิงขวัญข้าว กลินศรีสุข

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๗๙
เด็กชายชนะชัย นาชีวะ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๘๐
เด็กชายนครินทร์ บวชขุนทด

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๘๑
เด็กชายวรวุฒิ กอบัว

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๘๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เจริญพร
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๘๓
เด็กชายนพรัตน์ อยู่ทองหลาง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๘๔
นายสาธิต ศรีระทัต

๒๔/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๗ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๑๘๕
เด็กชายวีรศักดิ

์

ถนอมศักดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๘๖
เด็กชายอธิชนม์ ภูผาลอย

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๘๗
เด็กชายอติเทพ ขนาดกลาง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๘๘
เด็กชายจักรภัทร ตุ้มสูงเนิน

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๘๙
เด็กชายพัชรพล ศรีมงคล

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๙๐
เด็กชายวชิรพงษ์ งอกคำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๙๑
เด็กชายอภิณัฐ กลินศรีสุข

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๙๒
เด็กชายวุฒิชัย นาดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๙๓
เด็กชายธวัฒชัย นาจันทรถม

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๙๔
เด็กชายณัฐภูมิ อินทรผล

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๙๕
เด็กชายภูมิระพี ปะมะคัง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๙๖
เด็กหญิงวรรณิษา จันทนนท์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๙๗
เด็กหญิงบัณฑิตา เอกรักษา

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๙๘
เด็กหญิงธัญพิชชา เดาะขุนทด

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๑๙๙
เด็กหญิงบุษกร ตราชัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๐๐
เด็กหญิงพิมวิภา สว่างแผ้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กหญิงธาวัลย์ โตทิม

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๐๒
เด็กหญิงสุพรรณษา ผิวคำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๐๓
เด็กชายภานุ เจิมขุนทด

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๐๔
เด็กชายนราธิป บานชัยภูมิ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๐๕
เด็กชายปฏิภัทร พันธ์ทรัพย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๐๖
เด็กชายชูศักดิ

์

ชนะสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๐๗
เด็กชายพิชิตพงษ์ ธรรมธุระ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ฝกดอนวัง

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๐๙
เด็กชายวุฒิพงษ์ นาดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๑๐
เด็กชายยิงศักดิ

่ ์

งามรุ่ง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๑๑
เด็กชายปรียาธร ชะฎาแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๑๒
เด็กชายวิศวะ วานนท์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๑๓
เด็กหญิงจันทิมา คำจันดี

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๑๔
เด็กหญิงธันยพร พูนสันเทียะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๑๕
เด็กหญิงปานตะวัน มูลเกษม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๑๖
เด็กหญิงบุษกร รูปอ้อน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๑๗
เด็กหญิงปมประภา อุ่นสูงเนิน

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๑๘
เด็กหญิงรุ่งอรุณ สุขสำราญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๑๙
เด็กหญิงนฤมล ส่องแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๘ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กหญิงวาริสา รุ่งเรือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๒๑
เด็กหญิงชญานิศ ยิมจัตุรัส

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๒๒
เด็กชายธนกฤต รุจนสกุล

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๒๓
เด็กชายชลชิต ยืนจัตุรัส

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๒๔
เด็กชายณัฐพงษ์ กาจกระโทก

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๒๕
เด็กชายฉัตรชัย ศิริเนาว์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เขือนแก้ว

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๒๗
เด็กชายธีรนันท์ ทิสุข

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๒๘
เด็กชายอนุภัทร สาระคาม

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๒๙
เด็กชายกฤษณะศักดิ

์

ทำทรัพย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๓๐
เด็กชายวันเฉลิม ใจกล้า

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๓๑
เด็กชายอรรถพร คำมัน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๓๒
เด็กหญิงพิชชาพร ใจปง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๓๓
เด็กหญิงวันดี กาชัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๓๔
เด็กหญิงชลธิชา ครูทำนา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๓๕
เด็กหญิงธันยพร นรสิงห์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๓๖
เด็กหญิงจริยาภรณ์ ฉะช้างรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๓๗
เด็กหญิงพิไลลักษณ์ โนนศิลา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๓๘
เด็กหญิงวนัฐชญา ชาคม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๓๙
นางศรีไพร บุญการุณ

๐๑/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๔๐
นางช่อผกา ศรีกุดตุ้ม

๑๔/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๔๑ เด็กชายบรรณลือศักดิ

์

ไพศาลพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๔๒
เด็กชายศลาฆนันท์ อยู่คง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๔๓
เด็กชายธนวัฒน์ แก้วกำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๔๔
เด็กชายธีรวัฒน์ แจ้งสวัสดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๔๕
เด็กชายวรากร แซ่แกะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๔๖
เด็กชายศิริมงคล เรือนแปน

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๔๗
เด็กชายธนพล ราชวัฒน์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๔๘
เด็กชายณพรัตน์ ศรีหัวแฮ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ พนัสนอก

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๕๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โตพังเทียม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๕๑
เด็กชายปยภัสร์ สุขสำราญ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๕๒
เด็กหญิงนาตาชา โวหาร

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๕๓
เด็กหญิงนิภาวรรณ พึมขุนทด

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๕๔
เด็กหญิงประวีณา หงษ์คำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๒๕๕
เด็กหญิงอรกัญญา สุทธิวัฒน์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๕๖
เด็กหญิงมณีริน อุทธิสินธ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๕๗
เด็กหญิงแพรว เผ่าชัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๕๘
เด็กหญิงพราว เผ่าชัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๕๙
เด็กหญิงสิริภา ปาสารักษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กหญิงพรรณรายณ์ ทะนนท์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๖๑
เด็กหญิงปรารีย์ แควภูเขียว

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๖๒
เด็กหญิงปณณ์รัก คงเพ็ชรศักดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๖๓
เด็กหญิงศิรภัสสร ยินขุนทด

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๖๔
เด็กหญิงไอลดา ดิรนะโคกสูง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๖๕
เด็กหญิงธนารีย์ เทอมสูงเนิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๖๖
เด็กชายพลกฤษณ์ ศรีรักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๖๗
เด็กหญิงฐิติพร ตันอิน

๋ ่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๖๘
เด็กหญิงรุ่งธิดา กิงแล

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๖๙
เด็กหญิงรุ่งรุจี โกฎพะเนา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๗๐
เด็กชายเรืองศักดิ

์

ใจกล้า
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๗๑
เด็กชายนราธิป อินทรจร

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๗๒
เด็กชายอดิศร พันละหาน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๗๓
เด็กหญิงจิราพร หมวดคำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๗๔
เด็กหญิงชุติมณฑน์ คำเขือน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๗๕
เด็กหญิงชลธิชา ยินดีรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๗๖
เด็กหญิงพรชิตา ยินดีรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๗๗
เด็กหญิงตะวัน ประเสริฐ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๗๘
เด็กหญิงวโณทัย ไข่สังข์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๗๙
เด็กหญิงวิภาพร บุตรดาพันธ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๘๐
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย ชัยสามารถ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๘๑
เด็กหญิงอภิรดี สิทธินาม

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๘๒
เด็กหญิงอนุธิดา เศรษฐี

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๘๓
เด็กชายรัฐภูมิ สรสิทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๘๔
เด็กชายวิชาญ คูณสมบัติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๘๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

ใหยะเก
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๘๖
เด็กหญิงชฏาภรณ์ หัตถะมา

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๘๗
เด็กชายไชยพศ มีศรี

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังคมคาย วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๘๘ เด็กชายเกียรติศักดิดา

์

เรียงสันเทียะ
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคมคาย วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๘๙
เด็กชายทัยทรรศน์ เพิมขุนทด

่

๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคมคาย วังคมคาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๒๙๐
เด็กชายพุทธิพงษ์ นนขุนทด ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคมคาย วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๙๑
เด็กชายสุทธวีร์ พริงเพชร

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคมคาย วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๙๒
เด็กชายอนุชา บุญซ้อน ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคมคาย วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๙๓
เด็กหญิงนาตาลี ไทยอาษา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคมคาย วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๙๔
เด็กหญิงศิริโสภา ทองคลี

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคมคาย วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๙๕
เด็กหญิงวรนุช โสมขุนทด

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังคมคาย วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๙๖
เด็กหญิงหยาดฟา จันทะนี

๑๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังคมคาย วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ แถวจตุรัส

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๙๘
เด็กชายพิเชษฐ์ โทสันเทียะ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๒๙๙
เด็กชายภานุพงศ์ ทูลขุนทด ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๐๐
เด็กชายรัฐภูมิ ปนิทานัง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๐๑
เด็กชายสิทธิโชค ขานสันเทียะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๐๒
เด็กชายธาราเทพ วอนอก

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๐๓
เด็กชายนนท์ธการ สงสุแก

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๐๔
เด็กชายธราดล ภาลพ

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๐๕
เด็กชายอติเทพ อติเทพ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กชายปยวัฒน์ หลวงใน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๐๗
เด็กหญิงกฤษฏา เกตุพิบูลย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๐๘
เด็กหญิงพิมพกานต์ เมืองจำนงค์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๐๙
เด็กหญิงขวัญจิรา ลาดนอก

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๑๐
เด็กหญิงคณิสรา แสนสมบัติ

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๑๑
เด็กหญิงจุฑามณี สุขพรม

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๑๒
เด็กหญิงฐิดาภา ทองรักษ์

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๑๓
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ปตตาลาโพธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๑๔
เด็กหญิงทิพย์จุฑา จันทร์จร

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๑๕
เด็กหญิงนาริน บุงขุนทด

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๑๖
เด็กหญิงมนัญญา สุทธิพาที ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๑๗
เด็กหญิงวิภา ภูมิลำเนา

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๑๘
เด็กหญิงสราสิณีย์ ขาวนวล

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๑๙
เด็กหญิงอรดา แจ้งสูงเนิน

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๒๐
เด็กหญิงแอนนา ศรีสุมา ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๒๑
เด็กหญิงสุภาพร ชอบใหญ่ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๒๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชมตะคุ

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๒๓
เด็กหญิงนิตติยารัตน์ ศรีบุญเรือง

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๒๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภิรมย์ไทย ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ วังคมคาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๓๒๕
นายภัทราวุธ สิมช้า ๒/๑/๒๕๑๗ โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๒๖
นายพชรกร พัวแพง

่

๘/๕/๒๕๑๙ โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๒๗
นางสาวบังอร บำรุงเก่า ๘/๓/๒๕๓๐ โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๒๘
นางสาวรัตนาภรณ์ กุลด้วง

๒๕/๓/๒๕๓๕
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๒๙
นางสาวกัญญษ บุญโยธา

๓๐/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๓๐
นางสาววรรณภา เผือดนอก

๒๕/๗/๒๕๓๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๓๑
นางสาวณัฐกานต์ กำเนิดเขว้า

๒๕/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๓๒
นางสาวสุดารัตน์ ดิเรกโภค ๙/๘/๒๕๒๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๓๓
นางสาวปริศนา ศิริ

๑๖/๗/๒๕๓๑
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๓๔
นางสุชิต ฝาชัยภูมิ

๑๗/๙/๒๕๒๖
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๓๕
เด็กชายเจตนิพัทธ์ หาสังข์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๓๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ นรพรม

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๓๗
เด็กหญิงกัลยา พิมนาเรือ

๒๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๓๘
เด็กหญิงธัญชนก คำภิระ

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๓๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองภู

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๔๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา พุกแก้ว ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๔๑
เด็กหญิงปยะฑิดา ลาดชัยภูมิ

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๔๒
เด็กชายเอกรินทร์ มูลวงษ์

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๔๓
เด็กหญิงอภัสนันท์ ภูมิมะนาว

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๔๔
เด็กชายธนกฤต นามบ้านชาติ ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๔๕
เด็กชายภูชิต พรมมงคล

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๔๖
เด็กชายภูวฤทธิ

์

มารศรี
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๔๗
เด็กชายวัยวัฒน์ พรหมรินทร์

๒๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๔๘
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ฦาชา

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๔๙
เด็กหญิงนัทภรณ์ ชุมนุมดวง ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๕๐
เด็กชายสายรัก ทบศรี

๒๘/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๕๑
นายพงศธร วังแก้ว ๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๕๒
นายศรเพชร สะท้านถิน

่

๑๘/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๕๓
นางสาวศิริญญา แผลงมน

๑๔/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๕๔
นางสาวสกุณกานต์ สวนจันทร์

๒๙/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๕๕
นางสาวนัฐพร ทองพูล

๑๐/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๕๖
นางสาวบุษบา ชืนสบาย

่

๒๗/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๕๗
นางสาวพิลัยวรรณ อำนวยพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๕๘
นางสาววันวิภา ภูมิดรสัย

๑๓/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๕๙
นางสาวกาญจนา บุญเลิศ

๒๖/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๓๖๐
นางสาวนำฝน วงษ์งาม

๑๖/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๖๑
นายตะวันฉาย ภูมิหนองเปด

๑๙/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๖๒
นายชินวัตร ภูลายยาว

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๖๓
นางสาวมินตรา โควินทสูตร

๒/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๖๔
นางสาวณัชชา กรเอียม

่

๑๐/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๖๕
นางสาวทัศวรรณ ประจันตะเสน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๖๖
นางสาวสายฝน ครองวงศ์

๒๕/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๖๗
นายนพรัตน์ คัมภีระ

๑๒/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๖๘
นายกฤษดา เต้หนองเปด

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๖๙
นายณัฐพล ใสหนองเปด

๒๙/๑/๒๕๔๒
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๗๐
นายณัฐวุฒิ นวลลือชา

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๗๑
นายธนากร เทพนรินทร์

๒๓/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๗๒
นายรัฐธรรมนูญ รักษาบุญ ๔/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๗๓
นายวิทวัส เทพตาแสง

๑๐/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๗๔
นายวินิจ พันธ์หนองเปด

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๗๕
นายธีระวุฒิ ภูมิหนองเปด ๒/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๗๖
เด็กหญิงกันธิชา ฤาชา ๘/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไห หนองไห  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๗๗
เด็กหญิงกุสุมา โคจำนงค์ ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไห หนองไห  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๗๘
เด็กชายแสงตะวัน ม่วงนิล ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไห หนองไห  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๗๙
เด็กหญิงสุมณฑา แซ่ตัง

้

๒๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไห หนองไห  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๘๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิมพ์โครต

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไห หนองไห  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๘๑
เด็กหญิงรัชนีกร ลาดลงเมือง

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไห หนองไห  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๘๒
เด็กชายกฤษฎา หาญสุโพธิ

์

๑๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๘๓
เด็กหญิงกนกวรรณ กันชัยภูมิ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๘๔
เด็กหญิงนิศามณี คำมูลคร

๑๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๘๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ อิงชัยภูมิ

๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๘๖
เด็กหญิงวรัธยา แพงแก้ว

๑๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๘๗
เด็กชายสิงขร ศรียงค์พเนา

๒๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๘๘
เด็กชายนเรนทร ลุสุข ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๘๙
เด็กหญิงวาริษา พิเมย

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๙๐
เด็กหญิงอนุสรา เรียงสุข ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๙๑
เด็กหญิงลักษณาพร ธรรมนาม

๑๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๙๒
เด็กหญิงจารุวรรณ จอมทะรักษ์ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๙๓
เด็กหญิงกรพินธุ์ พันทองหล่อ

๒๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๙๔
เด็กหญิงศศิธร นาสุข

๑๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
ใหม่เจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๓๙๕
เด็กหญิงศวรรญญา หงษ์สาวงศ์

๒๙/๔./๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๙๖
เด็กหญิงสุรารินทร์ สุระดม

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๙๗
เด็กหญิงฐิตาพร สิงห์หลง

๒๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๙๘
เด็กชายภูรินทร์ เสียมแหลม

้

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนถาวร ใหม่สำราญ  

ชย ๔๔๖๐/๖๓๙๙
เด็กชายธีระภัทร ช้อนภัทร

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนถาวร ใหม่สำราญ  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๐๐
เด็กชายระพี หมู่สีเสียด ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนถาวร ใหม่สำราญ  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๐๑
เด็กชายพสธร สุมาลี

๒๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนถาวร ใหม่สำราญ  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๐๒
เด็กชายรัฐนันท์ ชัยอาคม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนถาวร ใหม่สำราญ  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๐๓
เด็กชายวีระพงศ์ ถาวงศ์กลาง

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนถาวร ใหม่สำราญ  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๐๔
เด็กชายสุธาศิลป ไตยพรม ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนถาวร ใหม่สำราญ  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๐๕
เด็กหญิงอรปรียา นนทะการ

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนถาวร ใหม่สำราญ  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๐๖
เด็กหญิงชนาทิพย์ เบียวปญญา

้

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนถาวร ใหม่สำราญ  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๐๗
เด็กหญิงศิรินทรา แก้วโพธิ

์

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๐๘
เด็กหญิงเริงฤทธิ

์

พรรณา
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๐๙
เด็กหญิงสุปรียา ศรีโฮง ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๑๐
เด็กหญิงปรินทร ยานประเสริฐ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๑๑
เด็กหญิงสุกัญญา ยุทธพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๑๒
เด็กหญิงภัทรวดี ไสยรัตน์

๒๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๑๓
เด็กหญิงภัสสร สำโรงพล

๓๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๑๔
เด็กหญิงชลิตา เทพพิทักษ์

๓๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๑๕
เด็กหญิงเกศรินทร์ ศรีจันโท ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๑๖
เด็กหญิงอรปรีญา ราชวงษ์ ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๑๗
เด็กหญิงคริษฐา แสงสุวรรณ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๑๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ เพียพล ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๑๙
เด็กชายธีระพงษ์ ตะวงษ์ ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๒๐
เด็กชายสุภากร หารอาคม ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๒๑
เด็กชายพิชิต พลพวก ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๒๒
เด็กชายจุลจักร์ หลักโคต ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๒๓
เด็กชายอนุพงษ์ มีศีล

๒๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๒๔
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ลับสันเทียะ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ กองเกิด

๑๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๒๖
เด็กหญิงชฎาภรณ์ พลยางนอก

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๒๗
เด็กหญิงอริษา ดวงโทลา

๑๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๒๘
เด็กหญิงอรวรรรณ เสมาทอง

๑๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๒๙
เด็กหญิงนันทวรรณ ขอมราช

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๔ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๔๓๐
เด็กหญิงมิลดา ช่างทองคำ

๑๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๓๑
เด็กหญิงเพ็ญนพร ชมชัยภูมิ

๑๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๓๒
เด็กหญิงนิภาพร นันอำไพ

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๓๓
เด็กหญิงปวีณา กัณหาโยธี

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๓๔
เด็กชายวีระชล จิมไธสง

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๓๕
เด็กชายคมสันต์ ขวัญปลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ฟอมไธสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๓๗
เด็กชายณัฐพล ชัยแสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๓๘
เด็กชายอรรถพล นาราช

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๓๙
เด็กหญิงพรวิเศษ ดวงแก้ว

๒๗/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๔๐
เด็กหญิงมัศยา พิมโญยง

๒๘/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๔๑
เด็กหญิงพรสวรรค์ ดวงแก้ว

๒๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๔๒
เด็กหญิงนันทฉัตร นวลลือชา ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๔๓
เด็กหญิงสุนันทา ห่อยไสง ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๔๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ สุระหนองเปด ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๔๕
เด็กหญิงเหมือนฝน พิมลนอก ๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๔๖
เด็กหญิงศรินญา เชาว์ช่างเหล็ก ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๔๗
เด็กหญิงจิรวัลย์ บุญถูก

๑๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๔๘
เด็กหญิงทับทิม ขันนอก

๑๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๔๙
เด็กชายเชษฐา อันอาจ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๕๐
เด็กชายอดิศร นาสังข์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๕๑
เด็กชายภัคพล หอมประทุม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๕๒
เด็กชายสหรัฐ พิมห์เหม

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๕๓
เด็กหญิงวณิชชา เขียววิจิตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๕๔
เด็กหญิงทิพกร ทนศรี

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๕๕
เด็กหญิงช่อชนก ไชยคำภา

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๕๖
เด็กหญิงทัศณีย์ ศรีพันธ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๕๗
เด็กหญิงรจนา ชินสี

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๕๘
เด็กหญิงอรวรา ชัยจีน

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๕๙
เด็กหญิงสุกัญญา หงษ์คำดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๖๐
เด็กหญิงแพรวมณี สวนสออน

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๖๑
เด็กหญิงอุมาพร งอกศิลป

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๖๒
เด็กชายจุลจักร สุภาพเพชร

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๖๓
เด็กชายธนพัฒน์ ดีมัน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๖๔
เด็กชายพีรวิชญ์ สมบูรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๕ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๔๖๕
เด็กชายภัทรพงษ์ เดชพินิจ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๖๖
เด็กชายภูวิศ แสนตา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๖๗
เด็กชายรชดา ชาติอดุลย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๖๘
เด็กชายศุภสิทธิ

์

สิงห์เส

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๖๙
เด็กชายสิรภพ วรรณศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๗๐
เด็กชายสุทิวัส นรินจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๗๑
เด็กชายอัครพล ปาโส

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๗๒
เด็กหญิงกนิษฐา สุขันธุ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๗๓
เด็กหญิงจิระนัน พุทธา

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๗๔
เด็กหญิงชนม์นิภา สุขลำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๗๕
เด็กหญิงเชิญขวัญ หงษา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๗๖
เด็กหญิงดวงกมล ตราเงิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๗๗
เด็กหญิงทัศนวรรณ พิมพ์สิงห์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๗๘
เด็กหญิงพิกุลทอง สงมา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๗๙
เด็กหญิงมลปภา พรมดวงศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๘๐
เด็กหญิงวนิชนัณร์ เรืองเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๘๑
เด็กหญิงสุขุมาล ปลืมใจ

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๘๒
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ฉัตร์เงิน

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๘๓
เด็กหญิงหยดนำริน ต้านศัตรู

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๘๔
เด็กหญิงอนัญญา จันทร์พันธ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๘๕
เด็กหญิงอรุโณทัย ชมกลิน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๘๖
เด็กชายนฤนาท แฝงบุบผา

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๘๗
เด็กชายสุบัน สีหาวัตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๘๘
เด็กชายอภิลักษณ์ ทองเทพ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๘๙
เด็กหญิงชเนตตี พึงหลุ่น

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๙๐
เด็กหญิงณัฐพร เรืองเจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๙๑
เด็กหญิงณัฐสุดา ทองนาคะ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๙๒
เด็กหญิงพนิดา เจริญคูณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๙๓
เด็กหญิงพรชิตา ต่อชีวัน

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๙๔
เด็กหญิงศิริญญา ทองนาคะ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๙๕
เด็กหญิงอรณา ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๙๖
เด็กหญิงอริสา เขตนอก

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๙๗
เด็กหญิงอริสา ภูมิคอนสาร

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๙๘
เด็กหญิงอินธิดา สีสงกา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๔๙๙
เด็กหญิงกนกอร ปลืมใจ

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๕๐๐
เด็กหญิงจิราวรรณ คณานิชย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๐๑
เด็กหญิงจีรนันท์ บัวเมืองเพีย

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๐๒
เด็กหญิงจีรนันท์ พงษ์สระพัง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๐๓
เด็กหญิงณัฐมน เรืองเจริญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๐๔
เด็กหญิงภาวินี พรมจันดาญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๐๕
เด็กหญิงรินรดา พิมพะนา

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๐๖
เด็กหญิงศรุตยา คำชา

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๐๗
เด็กชายศิริพงษ์ จันทร์โท

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๐๘
เด็กชายอัษฎาวุธ ดอยชัยภูมิ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๐๙ เด็กหญิงจิรัฏชญาภรณ์
ปราชนาม

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๑๐
เด็กหญิงภัทราพร น้อยมา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๑๑
เด็กหญิงศุชัญญา ฤาหาญ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๑๒
เด็กหญิงนภาพร เปรมใจ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๑๓
เด็กหญิงสุพัตรา แน่นอุดร

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๑๔
เด็กชายพัสกร จันทร์มา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๑๕
เด็กหญิงกนิษฐา ศรีสมบัติ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๑๖
เด็กหญิงกษมา เหมมัน

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๑๗
เด็กหญิงณิชกานต์ พรมสุวรรณ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๑๘
เด็กหญิงณิชา ประยูรชาญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๑๙
เด็กหญิงอรุณวิสา ปรีดีวงศ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๒๐
เด็กหญิงอาทิตยา ตู้เพชร

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๒๑
เด็กหญิงอารยา เต็มวงษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ โตประสิทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๒๓
เด็กชายทินกร พุฒทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๒๔
เด็กชายธวัชชัย โชติสุภาพ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๒๕
เด็กชายนัฏฐดนัย เขียนชานาจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๒๖
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

จำรัสแนว
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๒๗
เด็กชายพงศ์ปณต เพชรสิม

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๒๘
เด็กชายพุฒิพงษ์ ภูมิคอนสาร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๒๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๓๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ มาทาจันทึก

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๓๑
เด็กชายมนัสชัย ขันทองคำ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๓๒
เด็กชายจักกรภัทร ชาติชำนาญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๓๓
เด็กชายจิรวัฒน์ รุ่งภูรินนท์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๓๔
เด็กชายธเนศ หอมจันทร์ศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๗ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๕๓๕
เด็กชายธาราทร จันทะเสน

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๓๖
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๓๗
เด็กหญิงปารวี ปานจำรูญ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เข็มชาย

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๓๙
เด็กหญิงวรนุช วงศ์คำเลิศ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๔๐
เด็กหญิงถาวรีย์ กว้างนอก

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๔๑
เด็กหญิงปยะนุช มังกร

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๔๒
เด็กหญิงปราณปริยา ต่อชีวี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๔๓
นางสาวมนวรรณ์ บุญศรี

๑๔/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๔๔
นางสาวรุ่งนิภา นามวิจิตร

๘/๐๔/๒๕๓๒
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๔๕
นางสาววิชุดา แก้วคำ

๒๔/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๔๖
นางสาวศศภัทร งามวิจิตร

๑๑/๐๒/๒๕๑๒

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๔๗
นางสาวสารชา พิมพาคุณ

๑๙/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๔๘
นายอนุพงษ์ แสงศรีเรือง

๒๔/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๔๙
นางสาวรานี หงษาวงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๕๐
นางสาวกัลยารัตน์ เรืองแก้ว

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๕๑
นางสาววนิดา คำย้อม

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๕๒
นางสาวเกศรา วงค์คง

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๕๓
นางสาววัชรา ยาม่วง

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๕๔
นางสาวอริษา นาสมใจ

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๕๕
นางสาวกาญจนา ครองโนนกอก

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๕๖
นายศักดิพล

์

เมียนกลาง

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๕๗
นายธวัชชัย วงษ์ตา

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๕๘
นายชนะ แสนกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๕๙
นายธีรยุทธ ชาติบัวใหญ่

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๖๐
นายพิชิต มุละสิวะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๖๑
นายศุภณัฐ ดีวิเศษ

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๖๒
นายสาธิต หงษ์เวหา

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๖๓
นายปริญญา เขิมขันธ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๖๔
นายรัชภูมิ หุ่นส่วน

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๖๕
นายศุภกิตติ

์

เหมนอก

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๖๖
นายกิตติศักดิ

์

ชาติดำรงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๖๗
นางสาวเกียรติสุดา ปะตาทะโย

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๖๘
นางสาวขวัญนภา นาสมยนต์

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๖๙
นางสาวจตุพร งามเขว้า

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๘ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๕๗๐
นางสาวจริยา ทองสุวรรณ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๗๑
นางสาวจันทร์ธิมา แก้วกุดเลาะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๗๒
นางสาวจารุวรรณ จันรอด

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๗๓
นางสาวจิราวรรณ์ เส็งเอียม

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๗๔
นางสาวณัฐพร ตาวงค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๗๕
นางสาวณัฐพร หมู่หมืนศรี

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๗๖
นางสาวธัญจิรา ชนะชัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๗๗
นางสาวประภาพร อินนอก

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๗๘
นางสาวปริศนา บุญสีทา

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๗๙
นางสาวปรียากร ล้าทุม

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๘๐
นางสาวพรนภา ขอของกลาง

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๘๑
นางสาวพรรณิภา หวยชัยภูมิ

๓๑/๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๘๒
นางสาวพัชริดา วังสระ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๘๓
นางสาวภนิดา ใสหนองเปด

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๘๔
นางสาวภานิกูล อุ่นสำโรง

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๘๕
นางสาวรุ่งทิวา เวินขุนทด

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๘๖
นางสาววรรณิสา กงชัยภูมิ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๘๗
นางสาววรสา ชัยอาวุธ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๘๘
นางสาววิจิตรา ประภาวิชา

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๘๙
นางสาววิภาพร บัวผาง

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๙๐
นางสาวสุฑาทิพย์ ศรีสวาท

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๙๑
นางสาวอรยา บุญเส็ง

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๙๒
นางสาวอรวรรณ สุวรรณคำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๙๓
นางสาวอรอุมา งามเขว้า

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๙๔
นายกิติคุณ ภูมิผักแว่น

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๙๕
นายชูชาติ เจนชัยภูมิ

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๙๖
นางสาวกาญจนา ศรีวิบูลย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๙๗
นางสาวเกศดาภรณ์ สุทธิธรรม

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๙๘
นางสาวเจนจิรา เพชรสูงเนิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๕๙๙
นางสาวเจนจิรา สาขาม

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๐๐
นางสาวชาลิสา จีวรรณ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๐๑
นางสาวชุติมา มงคลดี

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๐๒
นางสาวตรีรัก วงค์โสภา

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๐๓
นางสาวปรัชญาพร จันทรแดง

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๐๔
นางสาวพรนภา กำสมุทร

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๖๐๕
นางสาวพลอยไพลิน ชัยสีดา

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๐๖
นางสาวพัชรินทร์ วิญญายงค์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๐๗
นางสาวภานุมาศ เลิกนอก

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๐๘
นางสาวภาวิณี ชาลีเขียว

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๐๙
นางสาวมิงขวัญ

่

แพนไธสง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๑๐
นางสาวมิลธณี ชนะภู

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๑๑
นางสาวมุกดาวัลย์ พลฉิมพลี

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๑๒
นางสาวยุพิน พิมพ์ทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๑๓
นางสาวรุ่งอรุณ คำบ่อ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๑๔
นางสาวศุภานิช ผางบ้านยาง

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๑๕
นางสาวสุภัททรา บุราณ

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๑๖
นางสาวสุวรรณี สุดตา

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๑๗
นางสาวเสาวลักษณ์ สงค์คลัง

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๑๘
นางสาวอริสา เคนมี

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๑๙
นางสาวเอืองฟา

้

ผ่านพูล
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๒๐
นางสาวอารีรัตน์ พันธ์ภักดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๒๑
นางสาววราพร สุนนทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๒๒
นางสาวมนฤดี ประทาน

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๒๓
นายกฤษฏา ยศรุ่งเรือง

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๒๔
นายกิติคุณ อเนกเวียง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๒๕
นายชัยนิวัฒน์ สังขพงษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๒๖
นายชัยภูมิ เฟองฟู

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๒๗
นายชัยวัฒน์ อินทร์แก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๒๘
นายณัฐวุฒิ อำไร

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๒๙
นายดุสิต จันทรเรือง

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๓๐
นายธนากร ภูมิกาศ

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๓๑
นายบรรณสรณ์ สาลีลาด

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๓๒
นายปวริศร์ เสนแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๓๓
นายพาโชค สำราญรมย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๓๔
นายวีรยุทธ ขาชัยภูมิ

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๓๕
นายศักดิพล

์

ชนะประโคน
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๓๖
นายสุรเชษฐ์ นาทองทิพย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๓๗
นายจักรกฤษณ์ พรหมรินทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๓๘
นายธีระเดช ดีสวน

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๓๙
นายภนุวัฒน์ กัณหาไธสง

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๖๔๐
นายกฤษฎา บุญกล้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๔๑
นายเฉลิมศักดิ

์

พลโคตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๔๒
นายทนง จันทร์แทน

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๔๓
นายทักษิณ ดอนอาจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๔๔
นายธนาณัฐ บุญสูงเนิน

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๔๕
นายบูรพา จรัสกาย

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๔๖
นายปรีชา บุญบำรุง

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๔๗
นายปรเมฆ ชืนสังข์

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๔๘
นายพิพัฒน์พงษ์ เรืองจรัส

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๔๙
นายวีชัย ทวีศักดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๕๐
นายจิตกร พรมเดือ

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๕๑
นายณัฐพล เงินลาด

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๕๒
นายณัฐวุฒิ ขึนนกขุ้ม

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๕๓
นายวัชรพล กำลังเหลือ

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๕๔
นายวิโรจน์ วริวงษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๕๕
นายศุษธิชัย สวนไผ่

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๕๖
นายสรายุทธ ดำชูแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๕๗
นายสิทธิโชค สวัสดิรักษ์

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๕๘
นางสาวกิตติยา ฝาชัยภูมิ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๕๙
นางสาวปฎิมา ท้วมพลอย

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๖๐
เด็กชายณัฐพล แสนสิบ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน วัดซับเจริญ  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๖๑
เด็กชายกล้าณรงค์ วันทมาต

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน วัดซับเจริญ  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๖๒
เด็กชายรัฐภูมิ ตุติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน วัดซับเจริญ  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๖๓
เด็กหญิงพัชรี กุลด้วง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน วัดซับเจริญ  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๖๔
เด็กหญิงกัลปพฤกษ์ ทับมีบุญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน วัดซับเจริญ  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๖๕
เด็กหญิงพิยะดา พลสุวรรณ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน วัดซับเจริญ  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๖๖
เด็กหญิงชฎาภรณ์ หมันการ

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน วัดซับเจริญ  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๖๗
เด็กหญิงทิพราดา สิงห์โคตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน วัดซับเจริญ  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๖๘
เด็กหญิงพรหมฤดี ศรีมุงคุณ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน วัดซับเจริญ  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๖๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ เมืองวงค์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม
วัดนาอุดมสุวรรณาราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๖๗๐
เด็กหญิงวรัญญา คำมานิตย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม
วัดนาอุดมสุวรรณาราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๖๗๑
เด็กหญิงธนวรรณ ลำเลิศ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม
วัดนาอุดมสุวรรณาราม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๖๗๒
เด็กชายจักรีพงศ์ จิตรเสงียม

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๗๓
เด็กชายสุริยา แนมกระโทก

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๗๔
เด็กหญิงรัตนาวลี หาญเวช

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๖๗๕
เด็กหญิงรัตนาระวี หาญเวช

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๗๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ เหลืองภิรมย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๗๗
เด็กหญิงบารมี บุตรโคตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๗๘
เด็กหญิงพรทิพย์ ดวงละปา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๗๙
เด็กหญิงกำไร มาระศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๘๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ กางถิน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๘๑
เด็กหญิงปรัชญาพร สมหวัง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๘๒
เด็กหญิงจุฑามาต ตะกรุดเก่า

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๘๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สองศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๘๔
เด็กหญิงวัชริดา ขันอาษา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๘๕
เด็กหญิงรุ่งกานต์ ผ่ายผา

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๘๖
เด็กหญิงสุพรรษา ครอบครองวงศ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๘๗
เด็กหญิงไปรยาพร กองทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๘๘
เด็กหญิงวัลย์ฑนา จำบุญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๘๙
เด็กหญิงภัทราวดี สมบรูณ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๙๐
เด็กหญิงกุญชนก ชัยสีมา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๙๑
เด็กชายฮาบิส หมัดเลขา

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๙๒
เด็กชายอิทธิพล แก้ววงหิว

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๙๓
เด็กชายธีรภัทร์ จันทร์ศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๙๔
เด็กชายธีรชัย รุ่งไธสงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๙๕
เด็กหญิงอรัญญา ยิมพันธ์วงษ์

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๙๖
เด็กหญิงภัทรวดี นาคีไพ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ขาวเคลือ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๙๘
เด็กชายปรเมษฐ์ กำลังมาก

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๖๙๙
เด็กชายนนทพงศ์ แสงสุวรรณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๐๐
เด็กหญิงวีรินทร์ วชิระชัยวัชร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๐๑
เด็กหญิงโชติกา พลโยธา

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๐๒
เด็กหญิงฐิติมา พลแสน

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๐๓
เด็กหญิงวรพรรณ อุดถัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๐๔
เด็กหญิงกฤษณา ชาติขยัน

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๐๕
เด็กหญิงวงกล ปุราชะทำมัง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๐๖
เด็กชายเจตนิพัทธ์ บัวสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๐๗
เด็กชายพงศธร ท้าวเมือง

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๐๘
เด็กหญิงมาริสา จำปาดอก

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๐๙
เด็กหญิงสุวรรณี ผิวพรรณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๗๑๐
เด็กชายอภิรักษ์ หาญณรงค์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๑๑
เด็กชายอัฐพล ศรีทับทิม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๑๒
เด็กชายกิตติพัฒน์ แก้ววิศาสตร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๑๓
เด็กชายอภิรักษ์ พันธุ์พิพัฒน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๑๔
เด็กชายอัษฎางค์ ชนะภัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๑๕
เด็กชายธนกฤต พูนทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๑๖
เด็กหญิงวรรรภา คำภูแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๑๗
เด็กหญิงเจนจิรา สีหาวงค์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๑๘
เด็กหญิงปฏิญญา โตโสภณ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๑๙
เด็กหญิงอุมาภรณ์ อินทร์ยิม

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๒๐
เด็กหญิงนริศรา สุขแสงนิล

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๒๑
เด็กหญิงรุจิรา คำบัว

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๒๒
เด็กหญิงวรุณยุพา ผิวพรรณ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๒๓
เด็กหญิงปวีณา ลุนละหุย

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๒๔
เด็กหญิงณัฐนรี สีฟอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๒๕
เด็กหญิงกนกนิภา อินมณี

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๒๖
เด็กชายศุรชัย มีแจ้

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๒๗
เด็กชายกิตติกร แปนทะยักษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๒๘
เด็กหญิงนพมาศ ปุยอ๊อด

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๒๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ หีบขุนทด

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๓๐
เด็กชายธนากร เพชรไพบูรณ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยร่วม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๓๑
เด็กหญิงนันทิดา เทศแท้

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยร่วม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๓๒
เด็กหญิงพิมพ์นิภา วรณศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยร่วม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๓๓
เด็กหญิงพรนภา ยอดจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยร่วม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๓๔
เด็กหญิงสุกัญญา วงษ์ฟอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยร่วม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๓๕
เด็กหญิงพิมพิดา ต่อวิญญาณ

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนม่วง

วัดหนองกระทุ่มทอง
 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๓๖
เด็กหญิงวชิรญา เสนผาบ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วัดหนองกระทุ่มทอง

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๓๗
เด็กหญิงปวิชญาดา คำมานิตย์

๒๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วัดหนองกระทุ่มทอง

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๓๘
เด็กหญิงธนัญญา สุโคตรพรหมมี

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วัดหนองกระทุ่มทอง

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๓๙
เด็กชายณภัทร ลาวัลย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วัดหนองกระทุ่มทอง

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๔๐
เด็กหญิงปณิตา ลาดขามปอม

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วัดหนองกระทุ่มทอง

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๔๑
เด็กหญิงพัชชา ทรัพย์โสภา

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วัดหนองกระทุ่มทอง

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๔๒
เด็กชายภาณุพล ผาลา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วัดหนองกระทุ่มทอง

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๔๓
เด็กหญิงณัชชา รุ่งเสมอ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วัดหนองกระทุ่มทอง

 

ชย ๔๔๖๐/๖๗๔๔
เด็กชายอรงกรณ์ บุตรเกตุ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๗๔๕
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ โกมารย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๔๖
เด็กหญิงปาริชาติ นาคคำ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๔๗
เด็กหญิงเมลานี สิงห์กัน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๔๘
เด็กหญิงวรรณษา กุดเขียวอาจ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๔๙
เด็กหญิงศิริมน ขนันเยียม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๕๐
เด็กหญิงสุจิณณา สุขเภา

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๕๑
เด็กหญิงวิจิตรา สีหะวงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๕๒
เด็กชายโสภณ แสงศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๕๓
เด็กหญิงศศิธร สอนทุย

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๕๔
เด็กหญิงลลิตา หนูมอ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๕๕
เด็กหญิงณัฐญาดา นิยมทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๕๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กสิวัฒน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๕๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เนาวรัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๕๘
เด็กชายอัคราวุฒิ ชนะเวช

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๕๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีทองแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๖๐
เด็กหญิงอุมากรณ์ เเพวขุนทด

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๖๑
เด็กหญิงมินทรา ยูโซ๊ะ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๖๒
เด็กชายเมธาศิษฐ์ กลินเดช

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาทอง วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๖๓
เด็กหญิงชลนิชา พิมพ์โนนทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาเหนือ วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๖๔
เด็กหญิงรัชนีกร แย้มนิล

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาเหนือ วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๖๕
เด็กชายธีรภัทร คำนาโฮม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาเหนือ วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๖๖
เด็กชายไพรัช รุ่งสันเทียะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาเหนือ วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๖๗
เด็กชายณัทกฤช วัฒนธนาดำรง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจาเหนือ วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๖๘
เด็กหญิงภัชรี ศรีสุจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๖๙
เด็กหญิงสุนันธา ปตตนาโถ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๗๐
เด็กหญิงธมนวรรณ ทองธรรมรัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๗๑
เด็กชายประวิตร สัญจรโคกสูง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๗๒
เด็กชายณัฐภัทร บัวนาค

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๗๓
เด็กหญิงสุภัตตรา จัดอัด

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๗๔
เด็กหญิงดาราวรรณ บัวนาค

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๗๕
เด็กหญิงพรทิพย์ เเสงขยัน

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๗๖
เด็กหญิงจารุวรรณ หาวิธี

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๗๗
เด็กหญิงธนิดา เดชคุ้มญาติ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๗๘
เด็กหญิงพัชรพร คลองยุติ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๗๙
เด็กชายสรรเสริญ รุ่งเรือง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหประชาสรร วัดห้วยหินฝน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๔ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๗๘๐
เด็กชายภาคภูมิ เชือมฉิม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหประชาสรร วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๘๑
เด็กชายธนนันท์ ผมน้อย

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหประชาสรร วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๘๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันดา

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหประชาสรร วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๘๓
เด็กชายจักรินทร์ พลเดชา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหประชาสรร วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๘๔
เด็กหญิงภิพิชญา คำสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหประชาสรร วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๘๕
เด็กชายรัชชานนท์ วีระพงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหประชาสรร วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๘๖
เด็กหญิงวรรณวณิชย์ กุลี

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหประชาสรร วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๘๗
เด็กชายธนาวุฒิ ร่วมสุข

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหประชาสรร วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๘๘
เด็กหญิงรัญชิดา กิงภาร

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหประชาสรร วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๘๙
เด็กหญิงสิริรัตน์ ลำเลิศ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหประชาสรร วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๙๐
เด็กหญิงขวัญภิรมย์ ชาติไธสง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหประชาสรร วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๙๑
เด็กชายคมคาย เทียมภูเขียว

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหประชาสรร วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๙๒
เด็กชายปฏิภาณ สมัตถะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๙๓
เด็กชายเตวิทย์ พรหมรักษา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๙๔
เด็กชายสุพิบูล ตาปราบ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๙๕
เด็กชายวราวุธ กุลพิมาย

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๙๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

โชคเหมาะ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๙๗
เด็กชายจตุรพัฒน์ คุ้มคง

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๙๘
เด็กชายวัชรพล ขัตติวงค์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๗๙๙
เด็กชายวโรดม แพงพรมพึก

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๐๐
เด็กชายกรวิชญ์ วงศ์ชู

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๐๑
เด็กชายบูรพา ทาชัยภูมิ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๐๒
เด็กชายกล้าณรงค์ ศรีหาบุตรโต

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๐๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วรรณพงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๐๔
เด็กหญิงสโรชา กุลพิมาย

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๐๕
เด็กหญิงดวงกมล คำเหลา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๐๖
เด็กหญิงบุณยานุช ชนะพาล

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๐๗
เด็กหญิงขวัญชนก คำสีทา

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๐๘
เด็กหญิงสุธาสินี ครองบุ่งคล้า

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๐๙
เด็กหญิงศศิธร ยางนอก

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๑๐
เด็กหญิงสุภัสสรา ฟกสวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๑๑
เด็กชายพิตตินันท์ ชำนาญ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๑๒
เด็กชายคีรีเขต คบหมู่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๑๓
เด็กชายธนวัฒน์ ต่อสกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๑๔
เด็กชายปฏิพัทธ์ สมัตถะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๕ / ๒๕๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๘๑๕
เด็กชายวายุ ชัยประทุม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๑๖
เด็กชายธีรภัทร ชุ่มนาเสียว

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๑๗
เด็กชายณบวร พิลาอร

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๑๘
เด็กชายพงษ์นภา กลินสันเทียะ

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๑๙
เด็กชายรุตพงษ์ มาลาหอม

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๒๐
เด็กชายภูวนันท์ สนันรัมย์

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๒๑
เด็กชายเตชสิทธิ

์

นันทะกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๒๒
เด็กชายอานนท์ ปญญาละ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๒๓ เด็กชายตระการเกียรติ
กวดนอก

๓๐/๒๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๒๔
เด็กหญิงวิชาดา ตูมนอก

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๒๕
เด็กหญิงพัชรี ยุนิลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๒๖
เด็กหญิงรัชนิดา ชมภูเทพ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๒๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ตังใจ

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๒๘
เด็กหญิงปาริชาติ ชุ่มทวี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๒๙
เด็กหญิงนันธกร มะโรงผือ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๓๐
เด็กหญิงผณิตา เจียมประชา

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๓๑
เด็กหญิงปราริฉัตร ฐานวิเศษ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๓๒
เด็กชายชาตรี พงษ์สุพรรณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๓๓
เด็กชายธีรยุทธ ดวงสุวรรณ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๓๔
เด็กชายธีระเดช สาริคาร

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๓๕
เด็กชายพงศ์นริศย์ วรรณพงษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๓๖
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ลีรังกา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๓๗
เด็กชายศรายุทธ รักขุขันธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๓๘
เด็กชายศักดิชัย

์

ตรีภักดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๓๙
เด็กชายอภิชัย ธงทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๔๐
เด็กหญิงกรพินธ์ ไตรสงคราม

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๔๑
เด็กหญิงธนัชพร ฐานวิสัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๔๒
เด็กหญิงปาริฉัตร สมัตถะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๔๓
เด็กหญิงปุณญิศา ดงทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๔๔
เด็กหญิงศรัญญา เกษทองมา

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๔๕
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ เทียมชัยภูม

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๔๖
เด็กหญิงหยาดเพชร อุดมสิน

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๔๗
เด็กหญิงอมลณัฐ ตาปราบ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๔๘
เด็กชายธนรัฐ นาสมบูรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๔๙
เด็กชายมงคล ชัยวงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๘๕๐
เด็กหญิงคริมาภร สงเคราะห์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๕๑
เด็กหญิงปลืมจิต

้

รืนกลิน

่ ่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๕๒
เด็กหญิงรภิษา อักษรเสรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๕๓
เด็กหญิงเรียม ชาวสวน

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๕๔
เด็กหญิงกัญญาลักษ์ กุลนอก

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๕๕
เด็กหญิงชยาภา ฐานวิเศษ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๕๖
เด็กหญิงปราริศา แนวโนนทัน

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๕๗
เด็กหญิงวิภาวี ขันไชยศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๕๘
เด็กหญิงปยะภร กว้างชัยภูมิ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๕๙
เด็กชายจักรกฤษ ชูสกุล

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๖๐
เด็กชายพงษ์พันธ์ วรรณพงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๖๑
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

งานดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๖๒
เด็กชายวัชรณัฐ สุวรรณศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๖๓
เด็กชายอรุณรัชช์ ชัยภูธณ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๖๔
เด็กหญิงกิงหยก

่

พุฒตาล
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๖๕
เด็กหญิงวิราวรรณ ชืดนอก

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๖๖
เด็กชายชัยวุฒน์ โชคเหมาะ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๖๗
เด็กชายธีรวัฒน์ กลินรืน

่ ่

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๖๘
เด็กชายนพรัตณ์ ไพศาลธรรม

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๖๙
เด็กชายปฏิภาณ งามนาวัง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๗๐
เด็กชายวัชรพล ขำชัยภูมิ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๗๑
เด็กชายวิศวะ นุมขุนทด

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๗๒
เด็กชายสิทธิชัย มุ่งภูเขียว

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๗๓
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ศรีวงศ์ชัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๗๔
เด็กชายอิทธิพล คงม่วงหมู่

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๗๕
เด็กชายอิศวะ เอสันเทียะ

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๗๖
เด็กหญิงพรศิริ ใจบุญ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๗๗
เด็กชายดุสิต มีครไทย

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๗๘
เด็กหญิงกันยารัตน์ บุญสุจริตทรัพย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๗๙
เด็กชายณัฐศักดิ

์

แพวขุนทด
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อัมพา  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๘๐
เด็กชายตะวัน มีสัจ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๘๑
เด็กชายกิตติธัช ตังใจ

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๘๒
เด็กหญิงอุษสามณี ผลช่วย

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๘๓
เด็กหญิงวันวิสา เครือวัลย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๘๔
เด็กหญิงอัญมณี พาสีเพชร

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๗ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๘๘๕
เด็กหญิงอรนิภา หาญสมัคร

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๘๖
เด็กหญิงนงนภัส ธงชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๘๗
เด็กหญิงแทนขวัญ จดกลาง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๘๘
เด็กชายมรุเดช นิธินรภัทร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๘๙
เด็กชายวัชระพล ฤทธิกำลัง

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๙๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๙๑
เด็กชายเจษฎา สีจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๙๒
เด็กชายธนวัตร์ จามะลี

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๙๓
เด็กชายพร้อมพงษ์ ศรีอัมพร

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๙๔
เด็กหญิงหยาดฟา สาวิถี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๙๕
เด็กหญิงขวัญฤดี สียางนอก

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๙๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ น้อยการนา

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๙๗
เด็กหญิงอรัญญา คงคาลัย

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๙๘
เด็กหญิงจิราวรรณ นักธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๘๙๙
เด็กหญิงอัญมณี หลงสิน

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๐๐
เด็กหญิงบัณฑิตา กัณหา

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๐๑
เด็กชายพีระยุทธ พรมสุรินทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๐๒
เด็กชายณัฐพงษ์ เดชสันเทียะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๐๓
เด็กชายธันวา กองนางอ้ม

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๐๔
เด็กชายอาคม ศรีพล

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๐๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทิศลาว
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๐๖
เด็กชายยุทธพิชัย แสนนอก

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๐๗
เด็กชายปรเมศวร์ ทิพย์รักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๐๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชมจอหอ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๐๙
เด็กหญิงรัชนีกร บัวสำโรง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๑๐
เด็กหญิงรุจรดา พรมเกษร

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๑๑
เด็กหญิงณัฐวดี สารรัตน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๑๒
เด็กหญิงสุรัสดา เนาโอโล

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๑๓
เด็กหญิงสุกัญญา

หวังประสบกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๑๔
เด็กหญิงกานต์ชนก จันทะดวง

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๑๕
เด็กหญิงพจนีย์ เชือเจริญ

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โปร่งช้าง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๑๖
เด็กชายจิรเมธ สุขใจดี

๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๑๗
เด็กหญิงประภัสรา ทองมูล

๒๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๑๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทองกาสี

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๑๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสมบัติ ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง พุทธมงคลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๘ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๙๒๐
เด็กชายเมษา กิสูงเนิน

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๒๑
เด็กชายธนวัฒน์ มีเต็ม

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๒๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

พวงชัยภูมิ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๒๓
เด็กหญิงอนุธิดา หาญวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๒๔
เด็กหญิงแพรวนภา ศรีพุทธา

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๒๕
เด็กหญิงพราวพิลาศ ศรีพุทธา

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๒๖
เด็กหญิงศิรินันท์ มาตวังแสง ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๒๗
เด็กชายอนุวัฒน์ หาญวงษ์

๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๒๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ต้องเดช

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๒๙
เด็กหญิงณัฐณิชา เธียรธรรม

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๓๐
เด็กหญิงปานวาด ผลสุข

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๓๑
เด็กหญิงวิไลวรรณ อุดมผล

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๓๒
เด็กหญิงชนิษฐา กลมกล่อม

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๓๓
เด็กหญิงวราภรณ์ คิดถูก

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๓๔
เด็กหญิงชุติมา เสียงหวาน

๑๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๓๕
เด็กหญิงอริศรา เสนผาบ

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๓๖
เด็กชายสุเมธ กระโชรัมย์ ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๓๗
เด็กหญิงปรารถนา โพธิสาร

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๓๘
เด็กหญิงพิยะดา ดวดไซสง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๓๙
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ งานไว

๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๔๐
เด็กหญิงศิรินันท์ แจ้ชัยภูมิ

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๔๑
เด็กหญิงสุรีย์นิภา ศรสำเร็จ ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๔๒
เด็กหญิงสุวนันท์ ทิพย์พันธ์

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๔๓
เด็กหญิงดาราพร พิมพ์พันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๔๔
เด็กชายธนรัตน์ สีวันพิมพ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๔๕
เด็กหญิงคีตภัทร อาจยางคำ

๒๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๔๖
เด็กหญิงธณัฐฎา มูลลา ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๔๗
เด็กหญิงนัธชา บัวสิม

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๔๘
เด็กหญิงสุมิตรา เหลาลา ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๔๙
เด็กหญิงอริสรา ปกค่าย

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๕๐
เด็กหญิงเดือนเก้า แสงบรรลือฤทธิ

์

๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๕๑
เด็กชายเจษฎานุพงษ์ หนูดาษ

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๕๒
เด็กหญิงวาสนา เรียงสันเทียะ

๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๕๓
เด็กชายนภดล ขำหินตัง

้

๑๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๕๔
เด็กชายปญจทรัพย์ ศรียอดแส

๑๔/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๙๕๕
เด็กชายวัชรพล พานทอง

๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๕๖
เด็กหญิงลลนา โพนลม ๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๕๗
เด็กชายปุวดล จันเขว้า

้

๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๕๘
เด็กหญิงภัทราพร ประยูรชาญ ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๕๙
เด็กหญิงวรารักษ์ นานันต์

๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๖๐
นางสาวนันทิษา ศิลปกาล

๒๙/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๖๑
นางสาววนิดา วงค์ศิลา

๑๒/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๖๒
นางสาวพลอย เหง้าคำ

๒๐/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๖๓
นางสาวนภัสวรรณ ชาติกระโทก

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๖๔
นางสาวกาญจนา ขารพิษ

๑๗/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๖๕
นายนิพล จันทะดวง

๑๐/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๖๖
นายอภิรักษ์ พุ่มไพร

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๖๗
นางสาวธิดารัตน์ คุณประทุม

๒๓/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๖๘
นางสาวรวิพร สินสมบูรณ์

๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๖๙
นางสาวอริศรา ศรีละ

๑๙/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๗๐
นางสาวปรางทิพย์ มาสำโรง

๒๙/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๗๑
นางสาวกรรณิกา สีเหลือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๗๒
นางสาวสุทธิดา เสนา ๔/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๗๓
นายปฏิภาณ สิงห์หลง

๑๑/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๗๔
นายวัชรพล พงศรี

๑๒/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๗๕
นายภราดร เจริญไว

๑๔/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๗๖
นายศุภกิจ แสนสุริ

๒/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๗๗
นางสาวละออง มารศิริ

๑๑/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๗๘
นางสาวสุดารัตน์ แสงงาม

๑๘/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๗๙
นางสาวธรรมชาติ แสนซิว

๒๗/๒/๒๕๔๒
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๘๐
นางสาวศิริทิพย์ วงเวียน ๕/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๘๑
นางสาวศิรินภา เทียนชัย

๒๑/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๘๒
นายอรรถพล พลวงษ์สา

๓๑/๗/๒๕๔๐
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๘๓
นายศักรินทร์ มาสา

๕/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๘๔
นายอภิสิทธิ

์

โสภารัตน์
๒๕/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๘๕
นายธนาดล กำหัวเรือ

๒๑/๖/๒๕๔๒
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๘๖
นายคมคาย ปราบพยัค

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๘๗
นางสาวธัญญารัตน์ กระโชรัมย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๘๘
นางสาววาสนา แตงเชือ

่

๒๓/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๘๙
นางสาวสุภาวดี สมพาศรี

๑๔/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๖๙๙๐
นางสาวจุฑาทิพย์ จุลชีพ

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๙๑
นางสาวกุลสตรี เลขนอก ๖/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๙๒
นางสาวพจนีย์ ไชยสิมมา

๒๓/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๙๓
นางสาวสุวรรณา สวงชัยภูมิ

๒๗/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๙๔
นายสิทธิชัย สวนมะไฟ

๑๖/๒/๒๕๔๒
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๙๕
นายพิตะวัน กาบิน ๘/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๙๖
นายอภิสิทธิ

์

นาซิล
๑๐/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๙๗
นายอรรถพล ธรรมรัตน์

๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๙๘
นางสาวจิตนภา วงศ์จันทร์

๒๖/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๖๙๙๙
นางสาวจิรัชญา แสงตะวัน

๑๗/๒/๒๕๔๒
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๐๐
นางสาวจิราวรรณ ภูสีทอง

๒๖/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๐๑
นางสาวนงคราญ แอมโครก

๑๖/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๐๒
นางสาวเสาวลักษณ์ ด่านลำมะ

๓/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๐๓
นางสาวกาญจนา หาญพยัค ๘/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๐๔
นางสาวอาภาพิมล โพธิกะ

๒๙/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๐๕
นางสาวทองพูน วิพันธ์ ๙/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๐๖
นางสาวภานุมาศ บุดดี ๓/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๐๗
นางสาวสุรางคนา จินสมบัติ

๑๙/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๐๘
นางสาวจีรวรรณ จันทดวง ๒/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๐๙
นางสาววิภาดา ธรรมปต

๒๗/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๑๐
เด็กชายภานุวัฒน์ บุตรวิชา

๒๕/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๑๑
เด็กชายวัชรินทร์ หาญดี

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๑๒
เด็กชายอนุชิต จันทะเนตร์ ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๑๓
เด็กชายชัชวาลย์ ทวยศิริ

๒๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๑๔
เด็กชายอำพล เรืองสีอาน ๒/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๑๕
เด็กชายแผ่นดิน สุริสุรัก ๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๑๖
เด็กหญิงสรีรัตน์ งอกคำ

๒๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๑๗
เด็กหญิงอนัญลักษ์ ทุยดอย ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๑๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีวาป ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๑๙
เด็กหญิงวริศรา จันเหลือง

๑๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๒๐
เด็กหญิงพรนัชชา ปจฉิมมา ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๒๑
เด็กหญิงอัมภิกา พรมดา ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๒๒
เด็กหญิงจิรัชญา หาญสระคู ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๒๓
เด็กหญิงอทิตยา หมืนยุทธ

่

๒๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๒๔
เด็กหญิงศรัณยา สุดทอง

๒๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๑ / ๒๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๐๒๕
เด็กหญิงณิรินทร์ ประสมสิน

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๒๖
เด็กหญิงวิมลศิริ วงษ์คณานุรักษ์

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๒๗
เด็กหญิงเบญจพร ระไวกลาง ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๒๘
เด็กหญิงอาทิตยา เปรมผล

๒๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๒๙
เด็กหญิงวิภาภรณ์ บุตะเขียว ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๓๐
เด็กหญิงบังอรสิริ เห็มทิพย์ ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๓๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สมมาตย์ ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๓๒
เด็กหญิงแพรวานภา วงษ์มณี ๒/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๓๓
เด็กหญิงปรัศนี เพ็งศรี ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๓๔
เด็กหญิงชุติมา ดอมไธสงค์

๒๓/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๓๕
เด็กหญิงชุติมนต์ ดอมไธสงค์

๒๓/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๓๖
เด็กหญิงอับสร โพธินาม

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๓๗
เด็กชายบังกร คุ้มห้วยบง

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๓๘
เด็กชายปรเมศสร์ ภักดีสวัสดิ

์

๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๓๙
เด็กชายพัชรพงษ์ พาตา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๔๐
เด็กชายไพศาล ศรอินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๔๑
เด็กชายรัฐภูมิ สอนสำโรง ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๔๒
เด็กชายศุภวิทย์ สวดดี

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๔๓
เด็กชายนินินนาถ พรมแดง

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๔๔
เด็กหญิงภัทรภร ตะริดโน

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๔๕
เด็กหญิงพิมพ์พิกา สมศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๔๖
เด็กชายศุกลวัฒน์ ขันชัย

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๔๗
เด็กชายพีระพล สิงห์พัฒน์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๔๘
เด็กชายวันชนะ มูลแก่น

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๔๙
เด็กชายณัชพล ศรีสง่า

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๕๐
เด็กชายธีรเดช ทางชัยภูมิ

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๕๑
เด็กชายวิรชัช เสียงหวาน

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๕๒
เด็กชายรัฐภูมิ จิตพิลัย

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๕๓
เด็กชายวรพล เลิศพุดชา

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๕๔
เด็กชายอัมรินทร์ เหล่าชำนิ

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๕๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ พันธ์ภักดี

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๕๖
เด็กหญิงนิรชา ถินนอก

่

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๕๗
เด็กหญิงอริสรา จารุสิน

๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๕๘
เด็กหญิงจุทาทิพย์ ศรีโยธา

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๕๙
เด็กหญิงปณิตา กันใจแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๐๖๐
เด็กหญิงอนัดดา โพธิทอง

์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๖๑
เด็กหญิงศิริพิมล พิมลพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๖๒
เด็กหญิงชนันธร สงค์อุบล

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๖๓
เด็กหญิงปุญญารักษ์ นาพัว

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๖๔
เด็กหญิงอรดา บุญชูรอด

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๖๕
เด็กหญิงพัชราภา เนตรแสงสี

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๖๖
เด็กหญิงลัคนา ชุมผาง

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๖๗ เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ
พิลาเคน

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๖๘
เด็กหญิงเกวรินทร์ คนไว

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๖๙
เด็กชายนาวิน แคนสา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๗๐
เด็กชายอภิเชษฐ์ สมพาศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๗๑
เด็กชายสรศักดิ

์

เรือนหงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๗๒
เด็กชายฑัณฑธร สมานเกียรติ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๗๓
เด็กชายทิวากร พรมผา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๗๔
เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ถินสมุทร์

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๗๕
เด็กหญิงนรีวรรณ หาญชะนะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๗๖
เด็กหญิงมัญทิรา หล้าจันทึก

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๗๗
เด็กหญิงจุฑามาศ แพงสุวรรณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๗๘
เด็กหญิงจันทร์ธิตา หลิวชัยภูมิ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๗๙
เด็กหญิงภิญญดา ชำนาญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๘๐
เด็กหญิงจุฑรัตน์ โหมดนอก

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๘๑
เด็กหญิงปทมาพร ปดทุม

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๘๒
เด็กหญิงภัณฑิรา วงศ์ละคร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๘๓
เด็กหญิงพิยดา รัตนัย

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๘๔
เด็กหญิงธนกร โสมา

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๘๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สายจันทร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๘๖
เด็กหญิงธมลวรรณ คำโฮง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๘๗
เด็กชายมินทาฎา ทองดวง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๘๘
เด็กชายธนากร ถามูลเลศ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๘๙
เด็กชายกฤษณะ รัชวงค์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๙๐
เด็กชายปรเมชฐ์ แตงอ่อน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๙๑
เด็กชายธนายุธ สายฉวี

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๙๒
เด็กชายชลกานต์ มะธิโต

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๙๓
เด็กชายณัฐพล สงค์อุบล

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๙๔
เด็กชายศุภวิชญ์ แสงตะวัน

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๐๙๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

รูปสูง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๙๖
เด็กหญิงพรรวิษา นานจัตุรัส

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๙๗
เด็กหญิงพฤกลดา ชุมตรีนอก

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๙๘
เด็กหญิงศศิวิมล รืนรัมย์

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๐๙๙
เด็กหญิงนุสรา มูลแก่น

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๐๐
เด็กหญิงยุวธิดา จันจิต

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๐๑
เด็กหญิงปยะพร วงศ์นารัตน์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๐๒
เด็กหญิงพนิตตา แน่นวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๐๓
เด็กหญิงอรสา วัดชัยภูมิ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๐๔
เด็กชายธนาพิพัฒน์ มีลาภ

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางคำ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๐๕
เด็กชายจีระเทพ วรรณพงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางคำ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๐๖
เด็กหญิงอธิติยา ยาพา

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางคำ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๐๗
เด็กหญิงรัตนมณี สร้อยเพชร ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยางคำ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๐๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ หาญยิง

่

๒๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางคำ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๐๙
เด็กหญิงสภาวดี หมวกเหล็ก

๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางคำ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๑๐
เด็กหญิงภาวิกา ปาการะโต

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางคำ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๑๑
เด็กหญิงอาทิตยาพร กลินกำปง

่

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางคำ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๑๒
เด็กหญิงศรันรัตน์ ช่อสุวรรณทิพย์ ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยางคำ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๑๓
เด็กหญิงอรอุมา ด่านลำมะจาก

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยางคำ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๑๔
เด็กชายสุรัตน์ เวียนสันเทียะ ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยางคำ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๑๕
เด็กชายสุธี อาศัยนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางคำ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๑๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ กุลหงษ์

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยางคำ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๑๗
แม่ชีเจตนิพิฐ รชตกิจมณีรัตนา ๒/๔/๒๕๐๓ วัดเอราวัณ ภูเขาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๑๘
เด็กชายวรพงษ์ อุดพ้วย

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๑๙
เด็กชายชินาธิป อุปเสน

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๒๐
เด็กชายนันทวัฒน์ ใจหาญ

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๒๑
เด็กชายวิรัตน์ ศรีสุบัว

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๒๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ แสนครัง

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๒๓
เด็กชายดุสิต สนิทเขียว

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๒๔
เด็กชายพิชลธร บุญสิทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๒๕
เด็กชายพิรชัช ประยูรชาญ

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๒๖
เด็กหญิงพันธิภา ภูครองนา

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๒๗
เด็กหญิงผัลย์สุภา รังสี

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๒๘
เด็กหญิงสิสา ช้อนขุนทด

๐๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๒๙
เด็กหญิงอินทุอร แสนแดง

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๔ / ๒๕๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๑๓๐
เด็กหญิงภัทราพร พุทธหนอง

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๓๑
เด็กชายกฤษฎายุทธ บุญคุ้ม

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๓๒
เด็กชายธนดล คลังเงิน

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๓๓
เด็กชายปุริภัทร์ เหวชัยภูมิ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๓๔
เด็กชายจิรายุศ ศรีมันตะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๓๕
เด็กหญิงบุญสุดา กุลหินตัง

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๓๖
เด็กหญิงสุธาสิณีย์ ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๓๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ กอมะณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๓๘
เด็กหญิงอริสา สินโพธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๓๙
เด็กหญิงวีรลักษณ์ ดวงชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๔๐
เด็กหญิงปยะธิดา คลาดโรค

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๔๑
เด็กหญิงนิชาดา นามจันดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๔๒
เด็กหญิงเพชรโสภา จุลอักษร

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๔๓
เด็กหญิงวรรณวิษา คลังเงิน

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๔๔
เด็กชายณัฐวัชร โครตแสง

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๔๕
เด็กชายฐากูร งามเจริญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๔๖
เด็กชายปยะพงษ์ พิมพ์แดง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๔๗
เด็กชายเอกวัน จันดีเขียว

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ชมภูบาง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๔๙
เด็กหญิงรัฐรินธร ทอดชัยภูมิ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๕๐
เด็กหญิงอภิญญา ละครพล

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๕๑
เด็กหญิงสราสินี แสงจันทร์ศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๕๒
เด็กหญิงดุจดาว สู่ธงสา

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๕๓
เด็กหญิงปาณิสา มาพะวงศ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๕๔
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ภูครองนา

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๕๕
เด็กชายภูชนะ รัตนโพธิสัย

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๕๖
เด็กชายพิสิฐ โหย่งไทย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๕๗
เด็กชายธีรเดช จันภิรมย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง แจ้ง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๕๘
เด็กชายพฤฏินันท์ รัตนวัน

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง แจ้ง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๕๙
เด็กชายอัมรินทร์ แกมกล้า

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง แจ้ง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๖๐
เด็กชายสุริยา เจริญทรัพย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง แจ้ง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๖๑
เด็กชายปุณณวิช กองแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง แจ้ง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๖๒
เด็กชายวิษณุพงศ์ โชติอนันต์เมธิน

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง แจ้ง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๖๓
เด็กชายชญานนท์ ยิมไทร

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง แจ้ง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๖๔
เด็กชายอัชพัฒน์ โก่นแก้ง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๕ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๑๖๕
เด็กชายชนุดม เพชรลำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ง แจ้ง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๖๖
เด็กหญิงนภา แม้นพิมลชัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง แจ้ง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๖๗
เด็กหญิงณัฐสุรางค์ เรือนคุ้ม

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง แจ้ง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๖๘
เด็กหญิงโยศิริ เทพไกรษร

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง แจ้ง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๖๙
เด็กหญิงสุพัตรา สินแสง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง แจ้ง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๗๐
เด็กหญิงศิริกัญญา เลิศวิไล

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง แจ้ง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๗๑
เด็กหญิงภัครสุดา ศรีโพธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง แจ้ง  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๗๒
นายเจษฎา ชำนาญเขียว

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๗๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เจนเกษกรณ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๗๔
เด็กหญิงปยรัตน์ แสงจันทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๗๕
เด็กหญิงสายธาร สายบุญจันทร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๗๖
เด็กหญิงศิริหรรษา เหล่าเสนา ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๗๗
เด็กชายรุ่งสุริยันต์ เหล่าเสนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๗๘
เด็กหญิงสุนิสา เม็งเขียว

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๗๙
เด็กชายศุภกร ขวัญกล้า

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๘๐
เด็กชายระพีพัฒน์ เจริญเกียรติ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๘๑
เด็กหญิงศิรินภา หมืนจิตร

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๘๒
เด็กหญิงชนัญธิดา เหล่าเมืองกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๘๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ตาลต้น

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๘๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ขวัญครอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๘๕
เด็กหญิงธัชณีญา คัชเขียว

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๘๖
เด็กหญิงปริญญาพร ฆ้องเหล็ก

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๘๗
เด็กหญิงพัชธีรา พากุดเลาะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๘๘
เด็กหญิงอรอนงค์ โชคเจริญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๘๙
เด็กหญิงจันทมณี เต่าโคกสูง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๙๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แจ้งทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๙๑
เด็กหญิงณัฐชา เจริญชีพ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๙๒ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ขวัญมา

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๙๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วหินลาย

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๙๔
เด็กหญิงรุ่งนภา อ่อนตีบ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๙๕
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ พิลัยวรรณ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๙๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ อาจผักปง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๙๗
เด็กหญิงอดิศา แจ่มใส

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๙๘
เด็กหญิงนรมน กล้าศึก

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๑๙๙
เด็กหญิงศิริวิกา ช่างคุณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๒๐๐
เด็กหญิงณิชารีย์ เพ็งไพที

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๐๑
เด็กชายกษิดิศ ลือหาญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๐๒
เด็กชายเจษฎากรณ์ โชคคุณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๐๓
เด็กชายสรศักดิ

์

โพสาราช
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๐๔
เด็กชายสุริยา จันทร์สว่าง

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๐๕
เด็กชายศิริภูมิ ลูกชัยภูมิ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๐๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ เหล็กเพชร

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๐๗
เด็กชายกฤษฎา เกษทองมา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๐๘
เด็กชายกรวิชญ์ จิตรโคตร

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๐๙
เด็กชายอภิลักษณ์ ก่อศิลป

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ตาแขก  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๑๐
เด็กหญิงวิภาพร สุระไพรสน

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๑๑
เด็กหญิงมธุรดา จิตแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๑๒
เด็กหญิงภาวินี

เหมือนประโคลน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๑๓
เด็กหญิงปยพร หงันเปยม

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๑๔
เด็กหญิงปภาดา .     พิมภักดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๑๕
เด็กหญิงอรปรียา เจริญโภค

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๑๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ภานุวัฒน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๑๗
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ คุฑวงษ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๑๘
เด็กหญิงณัฐริกา นวลเกษา

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๑๙
เด็กหญิงทักษพร พรมมาบุญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๒๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

ตรีอินทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๒๑
เด็กชายถิรนัย คำมูลแสน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๒๒
เด็กชายธรรมรงค์ ก่อกำลัง

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๒๓
เด็กชายเสฎฐวุฒิ โชคเจริญ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๒๔
เด็กชายอนุชา สุขสวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๒๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ เชือดวงผุย

้

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองเมยสามัคคี ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๒๖
เด็กหญิงเกศริน นามวิจิตร

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองเมยสามัคคี ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๒๗
เด็กหญิงรัญชิดา โขนภูเขียว

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองเมยสามัคคี ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๒๘
เด็กหญิงดลพร พรหมเมตตา

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองเมยสามัคคี ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๒๙
เด็กหญิงนฤภร จิตรสว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเมยสามัคคี ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๓๐
เด็กหญิงปนัดดา พิลาวุธ

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองเมยสามัคคี ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๓๑
เด็กหญิงโชติกา บุญมาก

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเมยสามัคคี ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๓๒
เด็กชายณิชกุล ทิพย์รักษ์

๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองเมยสามัคคี ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๓๓
เด็กชายวุฒิชัย แดงบุญเรือง

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง กำแพง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๓๔
เด็กชายธุวชิต สังอ้ม

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง กำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๗ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๒๓๕
เด็กชายณัฐชา รบศึก

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง กำแพง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๓๖
เด็กชายสุภกร ชาวแพะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง กำแพง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๓๗
เด็กชายธรวัฒน์ จุลพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง กำแพง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๓๘
เด็กชายภควัฒ สวนคีรี

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแดง กำแพง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๓๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ สุภี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง กำแพง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๔๐
เด็กหญิงศิริพร และภูเขียว

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง กำแพง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๔๑
เด็กชายชัยมงคล ผดุงจิตร

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดจอก แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๔๒
เด็กชายดนุพัฒน์ มีชัย

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจอก แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๔๓
เด็กชายสอพิชิต สีงาม

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดจอก แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๔๔
เด็กชายอภิเดช พรประทุม

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจอก แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๔๕
เด็กชายดัสกร สอนชัยภูมิ

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจอก แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๔๖
เด็กชายธนัชชัย นามสุดตา

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจอก แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๔๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ตังใจ

้

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจอก แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๔๘
เด็กหญิงนิชาภา ทองเวียง

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจอก แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๔๙
เด็กชายธนภูมิ ปตตาระเต

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๕๐
เด็กชายจิรภัทร์ มาจ่าย

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๕๑
เด็กชายวิโรจน์ พรมเมตตา

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๕๒
เด็กชายชนะพล สิงห์นวน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๕๓
เด็กชายธนกานต์ หลักแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๕๔
เด็กชายณรค์ฤทธิ

์

วงศ์หอม
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๕๕
เด็กชายจิรภาส โพธิคำ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๕๖
เด็กชายจิณณวัฒร ทิพย์รักษ์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๕๗
เด็กชายแทนหทัย ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๕๘
เด็กชายกิตติพร ศรีประดิษฐ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๕๙
เด็กชายณัฐพงศ์ วนาเวียงดอย

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๖๐
เด็กชายธนภูมิ เขียววรรณ

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๖๑
เด็กชายธนกร ฐานวิสัย

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๖๒
เด็กชายมงคลธิราช เทือกเถาว์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๖๓
เด็กชายกิตติธัช บุตรสมบัติ

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๖๔
เด็กชายจิตติพัฒน์ เมืองมัจฉา

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๖๕
เด็กชายพรรษกร สะราคำ

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๖๖
เด็กชายศตายุ ตังตา

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๖๗
เด็กหญิงวรัญญา อนุสุริยา

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๖๘
เด็กหญิงอักษราภัค หมวดดารักษ์

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๖๙
เด็กหญิงจุฑามณี พรมเมตตา

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๘ / ๒๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๒๗๐
เด็กหญิงพรรณิฌา เดชมาก

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๗๑
เด็กหญิงอลิสา พิมพ์สำราญ

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๗๒
เด็กหญิงรุจิรา ดิบสูงเนิน

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลา แจ้งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๗๓
เด็กชายอภิรักษ์ ชาติสุวรรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง ช้างพัง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๗๔
เด็กหญิงวรรวิสา ละมังทอง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง ช้างพัง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๗๕
เด็กหญิงกัญญาภัค จันทวงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง ช้างพัง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๗๖
เด็กชายณัฐนนท์ ใหญ่กระโทก

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีปลาด ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๗๗
เด็กชายปรมินทร์ ถนอมศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีปลาด ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๗๘
เด็กชายวรเมธ สหราชโภนคำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีปลาด ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๗๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ แชเชือน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีปลาด ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๘๐
เด็กหญิงดัญญาณัฐ นันทพล

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีปลาด ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๘๑
เด็กหญิงสุกัญญา ดีงาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีปลาด ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๘๒
เด็กหญิงนุจรี โคนาคะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีปลาด ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๘๓
เด็กชายนฤบดี ทวีแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีปลาด ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๘๔
เด็กหญิงมนฤดี เหล่าวงษ์ศา

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีปลาด ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๘๕
เด็กหญิงกนกภรณื ภู่มา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีปลาด ดาวเรือง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๘๖
เด็กชายจิรานุวัฒน์ มหาโยธี

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเบนประภากร ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๘๗
เด็กหญิงวริศรา ดีแสน

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองเบนประภากร ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๘๘
เด็กหญิงปรียาภัทร แก้วชาลี

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองเบนประภากร ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๘๙
เด็กชายรพีภัทร แนวถาวร

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองเบนประภากร ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๙๐
เด็กชายสุธี ประจัญหาญ

๐๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนหนองเบนประภากร ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๙๑
นายคำบู่ แนววิเศษ

๐๓/๐๔/๒๔๘๘

ศพอ.วัดศิริธรรมวนาราม ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๙๒
นางผง แนววิเศษ

๐๔/๐๖/๒๔๘๙

ศพอ.วัดศิริธรรมวนาราม ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๙๓
นายแก้ว แนวงาม

๐๕/๐๒/๒๔๙๐
ศพอ.วัดศิริธรรมวนาราม ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๙๔
นางสังวร จ่าชัยภูมิ

๑๓/๐๕/๒๔๙๑

ศพอ.วัดศิริธรรมวนาราม ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๙๕
นายคง โรจน์จรุง

๐๕/๑๑/๒๔๙๑

ศพอ.วัดศิริธรรมวนาราม ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๙๖
นางพิศมัย จ่าชัยภูมิ

๐๒/๐๙/๒๔๙๓

ศพอ.วัดศิริธรรมวนาราม ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๙๗
นางแบ้ง แก้วชาลี

๐๓/๐๗/๒๔๙๔

ศพอ.วัดศิริธรรมวนาราม ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๙๘
นางหลงมา แนวถาวร

๐๕/๐๓/๒๔๙๔

ศพอ.วัดศิริธรรมวนาราม ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๒๙๙
นางสาวสัมฤทธิ

์

แนวถาวร
๐๓/๐๓/๒๔๙๕

ศพอ.วัดศิริธรรมวนาราม ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๐๐
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เทียงวิเศษ

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๐๑
เด็กชายยุทธภูมิ ทุติย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๐๒
เด็กชายศรณภัทร์ จารีย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๐๓
เด็กหญิงณัฐติกานณ์ ชาติจำเริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนมะเค็ง  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๐๔
เด็กชายธนวินท์ พลฤทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนมะเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐๙ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๓๐๕
เด็กชายศดุดี แก้วกล้า

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๐๖
เด็กหญิงภัทรวดี น้อยสนิท

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๐๗
เด็กหญิงปทมาวดี สุวรรณพล

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๐๘
เด็กหญิงศิรินภา บุญชู

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๐๙
เด็กหญิงวริทยา ผาดจันทร์

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๑๐
เด็กชายชนพัฒน์ ดีดหนองเปด

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๑๑
เด็กชายธรรมธัช ธาตะนะ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๑๒
เด็กหญิงอินทิพร พาวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๑๓
เด็กหญิงกานต์พิชชา มานอ่อน

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๑๔
เด็กชายมัทเธอุส พันธ์ลา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๑๕
เด็กชายวีรโชติ สิทธิวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๑๖
เด็กชายอลงกรณ์ แฝงทรัพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๑๗
เด็กหญิงพรนิภา ช่างแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๑๘
เด็กหญิงชริญญา ผุยเถิง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๑๙
เด็กหญิงสุดาภรณ์ สีดา

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๒๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ภักดิจรุง

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๒๑
เด็กชายชญานิน เพชรลำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม บึงบาล  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๒๒
เด็กชายณัฐพล จิตรฺไมตรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย พนมไพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๒๓
เด็กหญิงปทมพร ธุระเพ็ญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย พนมไพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๒๔
เด็กหญิงจีรญาภา นิสัยตรง

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย พนมไพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๒๕
เด็กหญิงภัทรวดี ถนอมชีพ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย พนมไพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แผลงวิชา

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย พนมไพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๒๗
เด็กหญิงธาริณี ทองแย้ม

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย พนมไพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๒๘
เด็กหญิงกัลย์สุดา ดอนช้าย

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ ศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๒๙
เด็กหญิงสิริรัตน์ ผลทิพย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ ศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๓๐
เด็กหญิงพรเพ็ญ กมล

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ ศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๓๑
เด็กชายธีรภัทร์ สีดา

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ ศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๓๒
เด็กหญิงนริศรา มาสูงเนิน

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ ศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๓๓
เด็กหญิงธมลวรรณ ร่มสวาท

๑๙/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ ศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๓๔
เด็กหญิงปยะฉัจร แฝงทรัพย์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหนอง ศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๓๕
เด็กหญิงอสมา ดาวเรือง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๓๖
เด็กชายอนุวัฒน์ อินจันทึก

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๓๗
นายธนัฐพงษ์ ภูมิภู

๐๕/๐๙/๒๕๒๑

ศพอ.วัดศิริธรรมวนาราม ศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๓๘
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ขึนนกขุ้ม

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๓๙
เด็กหญิงกัญญานันท์ ลือชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๓๔๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ลือกำลัง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๔๑
เด็กหญิงกัลติญา เหล่าภักดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๔๒
เด็กหญิงโกลัญญา จุลพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๔๓
เด็กชายเฉลิมชัย วิเศษ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๔๔
เด็กชายชินวัตร พรรษา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๔๕
เด็กหญิงฐิติมา เพียงใจ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๔๖
เด็กชายณัฐติวัฒน์ เหิมสารจอด

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เหล็กสิงห์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๔๘
เด็กหญิงดวงกมล อ้วนผุย

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๔๙
เด็กชายตะวัน สิทธิคำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๕๐
เด็กชายธนกร เหล่าภักดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๕๑
เด็กชายธนภัทร ทองดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๕๒
เด็กชายธนวัฒน์ ฦๅแรง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๕๓
เด็กหญิงธนารีย์ แสงสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๕๔
เด็กชายธรานนท์ ฦๅชา

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๕๕
เด็กชายธีรภัทร ฦๅแรง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๕๖
เด็กหญิงนริศรา เรียงสารจอด

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๕๗
เด็กหญิงปาริฉัตร สุทธิจักร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๕๘
เด็กชายพันกร เขือนแก้ว

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๕๙
เด็กชายพิพัฒน์พล อินทรมุก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๖๐
เด็กหญิงภิรดา เสมอไวย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๖๑
เด็กชายภูชิส พวงสันเทียะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๖๒
เด็กหญิงมณีรัตน์ สุดชา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๖๓
เด็กหญิงมุทิตา สวยโสภา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๖๔
เด็กหญิงรัญญา กู้เขียว

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๖๕
เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

ฦๅแรง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๖๖
เด็กชายราเชนทร์ กาประสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๖๗
เด็กชายวีรภัทร เหล่าภักดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๖๘
เด็กชายวงศธร แก้วทองมี

๑๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๖๙
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

นิลกุล
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๗๐
เด็กหญิงสรัลชนา คุณสมบัติ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๗๑
เด็กหญิงสายชล บัวทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๗๒
เด็กชายสุทิวัส โคกม่วง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๗๓
เด็กหญิงสุธิดา ลาภทวี

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๗๔
เด็กหญิงสุพัตรา โคกม่วง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๓๗๕
เด็กชายสมพงษ์ เหล่าภักดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๗๖
เด็กหญิงอนันตญา เมฆสงค์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๗๗
เด็กหญิงอัญชลี ธุริวรรณ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๗๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สัจจะญาติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๗๙
เด็กชายอาทิตย์ สิทธิคำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๘๐
เด็กหญิงอภิชญา วัยสุวรรณ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๘๑
เด็กหญิงอุมาพร เลิศขามปอม

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๘๒
เด็กชายอลงกต เหล่าภักดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๘๓
เด็กหญิงธวัลหทัย ตรีอุทัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๘๔
เด็กหญิงนวลพักตร์ ลาภโชค

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๘๕
เด็กหญิงสุพรรษา แจ่มโนนคูณ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๘๖
เด็กหญิงแคเธอริน บู้ธ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๘๗
เด็กชายปริวัตร ธรรมกุล

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๘๘
เด็กชายกฤติน ลาภทวี

๐๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๘๙
เด็กชายธนเสฏฐ์ นาควัชรวรัชต์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๙๐
เด็กหญิงวรรณภา โนรินทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๙๑
เด็กหญิงพิจิตรา วรรณขามปอม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๙๒
เด็กหญิงวริศรา ปญญายิง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๙๓
เด็กชายชลชาติ ลาภประสพ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๙๔
เด็กชายณัฐพันธุ์ ดาวสูงเนิน

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๙๕
เด็กชายณัฐพล ขวัญพูล

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๙๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ การบรรจง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๙๗
เด็กหญิงคัทรียา ชาติชำนิ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา) วัดบูรพาราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๙๘
เด็กหญิงณัฐณิชา พันธ์สามารถ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๓๙๙
เด็กหญิงธันยพร วิจารวงค์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๐๐
เด็กหญิงธัญพิชชา มณีกุล

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๐๑
เด็กหญิงพิมลวรรณ สอนนา

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๐๒
เด็กหญิงศิริพร ชูกันหอม

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๐๓
เด็กหญิงอรฤดี พานเพ็ง

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๐๔
เด็กชายคณิต วรรณประเภา

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๐๕
เด็กชายคงกฤช สมอหมอบ

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๐๖
เด็กชายชยุตพงษ์ ภูมิคอนสาร

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๐๗
เด็กชายณรงค์ชัย ปาปะทา

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๐๘
เด็กชายเตชากร เบ้าคำผาย

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๐๙
เด็กชายทิวากร เจริญคุณ

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๔๑๐
เด็กชายนครินทร์ จุลลนันท์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๑๑
เด็กชายนรุตม์ โพธิพันเรือ

์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๑๒
เด็กชายพงษ์ศิริ รอยนวน

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๑๓
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ สารวงษ์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๑๔
เด็กชายวรเชษฐ์ สุดแสง

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๑๕
เด็กชายวิชัย ดวงตะปา

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๑๖
เด็กชายวิทยา โทมนต์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๑๗
เด็กชายสราวุท มาสภา

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๑๘
เด็กชายแดนชัย เดชอุทัย

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๑๙
เด็กชายขวัญชัย คชสีห์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๒๐
เด็กชายชนะชล เจียงคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๒๑
เด็กชายวัฒธวุฒิ คงประเสริฐ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๒๒
เด็กชายสุรชาติ มุ่งวิชา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๒๓
เด็กหญิงจีระนันท์ ใสสา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๒๔
เด็กหญิงณิชากร กุเวสา

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๒๕
เด็กหญิงธนพร อัปมะเทา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๒๖
เด็กหญิงไพรินทร์ มานะศิลป

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๒๗
เด็กหญิงวริศรา สุขส่ง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๒๘
เด็กหญิงศศิประภา ชัยโชติ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๒๙
เด็กหญิงสุภัตรา ทองนุช

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๓๐
เด็กหญิงอริสา ขาวพรวน

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๓๑
เด็กหญิงอุมาภรณ์ ลาอ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๓๒
เด็กหญิงอมลรุจี ผาสุขเลิศ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๓๓
เด็กหญิงนัชชา ถาดพลกัง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๓๔
เด็กชายณัฐภูมิ มาสภา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๓๕
เด็กชายธนากร แสนมา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๓๖
เด็กชายภูษณ ธานี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๓๗
เด็กชายสิทธิชัย สวนเศรษฐ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๓๘
เด็กหญิงทักษอร ศกภูเขียว

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๓๙
เด็กหญิงนพรดา ตรีสุน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๔๐
เด็กหญิงพุทธพร ยอดสง่า

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๔๑
เด็กหญิงพุฒินาท เบ้าคำผาย

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๔๒
เด็กหญิงไพรริน มวยดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๔๓
เด็กหญิงวนัสนันท์ อินภูวา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๔๔
เด็กชายดิเรก ใสสา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๔๔๕
เด็กชายภูตะวัน ฉิมลาภ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๔๖
เด็กชายนิตวัฒน์ สมงาม

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๔๗
เด็กชายรัฐธรรมนูญ หาญโก่ย

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๔๘
เด็กชายวีระศักดิ

์

ภูศิลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๔๙
เด็กหญิงณัชดากร อัปมะเทา

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๕๐
เด็กหญิงดารณีนุช หล้าหา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๕๑
เด็กหญิงธัญชนก เกตุขุนทด

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๕๒
เด็กหญิงปยะวรรณ์ เผยศิริ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๕๓
เด็กหญิงมยุรฉัตร เฉลิมญาติ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๕๔
เด็กหญิงมุฑิตา สมอบ้าน

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๕๕
เด็กหญิงวนิดา ศรีจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๕๖
เด็กหญิงสุนิสา ปองแก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๕๗
เด็กหญิงสุธิตา คงคาลัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๕๘
เด็กหญิงอาริศา ตันเจริญ

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๕๙
เด็กชายชนะ คงพิมพ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ ภิระดา

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๖๑
เด็กชายวริศ แก้วนิลกูล

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๖๒
เด็กชายเฉลิมวงศ์ วงษ์ชารี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๖๓
เด็กชายศราวุธ โยธี

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๖๔
เด็กชายภูวดล พลต้าง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๖๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ เผยศิริ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๖๖
เด็กหญิงดวงฤทัย สมไพร

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๖๗
เด็กหญิงสุนิสา โสเส

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๖๘
เด็กหญิงแก้วตา โสเส

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๖๙
เด็กหญิงภัทราวดี ขาวศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๗๐
เด็กหญิงสรลิชา นามวิจิตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๗๑
เด็กหญิงณัฎฐณิชา รัตนสุวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๗๒
เด็กหญิงปรายฟา เตินขุนทด

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๗๓
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พะยุหะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๗๔
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

เนาวดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๗๕
เด็กชายธีระชัย สง่าศรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๗๖
เด็กชายนันทวัฒน์ พานเพ็ง

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๗๗
เด็กชายปฏิภาณ ลามะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๗๘
เด็กชายปภาวิน เรือนมงคล

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๗๙
เด็กชายประสาร บุญดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๔ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๔๘๐
เด็กชายศวัสกร การวรรณี

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๘๑
เด็กชายสัจจานนท์ ลาดนอก

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๘๒
เด็กชายสุราช ศรีราชสญไทย

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๘๓
เด็กหญิงเกวลิน มวยดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๘๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คงพิมพ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๘๕
เด็กหญิงประภาพร พันวิเศษ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๘๖
เด็กชายศุภวัฒน์ ถินโสภา

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๘๗
เด็กชายนภัสพล จินดาพงษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๘๘
เด็กชายทิเบต จิตรสว่าง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๘๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ยอดกระโทก

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๙๐
เด็กชายธนพนธ์ จริงเพ็ง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๙๑
เด็กชายพิชิตชัย แก้วเอียม

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๙๒
เด็กหญิงเพียงขวัญ ย่องวังปลา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๙๓
เด็กหญิงศศิธร ลิงไธสง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๙๔
เด็กหญิงสุภานี ชมมอญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๙๕
เด็กหญิงวรรฤดี โตนา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๙๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สมอบ้าน
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๙๗
เด็กชายชินกร คามกระสบ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๙๘
เด็กชายจักรี โพธิพันเรือ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๔๙๙
เด็กชายทักษิณ โพธิพันเรือ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๐๐
เด็กชายยุวนันท์ ภูจิตร

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๐๑
เด็กชายวันชัย ปาปะทา

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๐๒
เด็กชายวรัญู เจียงคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๐๓
เด็กชายวีระชัย พิมนิวาส

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๐๔
เด็กชายสิทธินนท์ สุดแสง

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๐๕
เด็กหญิงกัลยกร ดวงพรหม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๐๖
เด็กหญิงชลดา มาสภา

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๐๗
เด็กหญิงชุติกานต์ ทาจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๐๘
เด็กหญิงณัฐทริญา โยอาศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๐๙
เด็กหญิงนิสายชล มุ่งลา

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๑๐
เด็กหญิงนิธิดา สมอหมอบ

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๑๑
เด็กหญิงนำทิพย์ คุ้มไพทูรย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๑๒
เด็กหญิงรินลดา ยอดสง่า

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๑๓
เด็กหญิงภาวิณี หล้ายม

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๑๔
เด็กหญิงวริศรา แซ่ซัว

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๕ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๕๑๕
เด็กหญิงปยะธิดา ผ่านจังหาร

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๑๖
เด็กหญิงศศิกานต์ โฉสูงเนิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๑๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ รอยนวน

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๑๘
เด็กหญิงอุไรวรรณ จุลลนันทน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๑๙
เด็กหญิงจิตติมา มีศรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๒๐
เด็กชายวชิราวุธ จอมคำสิง

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๒๑
เด็กชายศศิพงศ์ ศรีตาแสน

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๒๒
เด็กชายเพ็ญเพ็ชร สุหญ้านาง

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๒๓
เด็กชายธัญชนก สีเนหะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๒๔
เด็กชายศูภณัฐ สุจริต

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๒๕
เด็กชายถิรวัฒน์ ตองทศ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๒๖
เด็กชายพีระพงษ์ พรมเจียม

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๒๗
เด็กหญิงอนุสรา ใสสา

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๒๘
เด็กหญิงฉันทนา ชัยราช

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๒๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ มะโยธี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๓๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

หาญกุดเลาะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดสว่างไพรงาม  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๓๑
เด็กชายมนัส ทูปขุนทด

๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม บางอำพันธ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๓๒
เด็กหญิงแพวา พูนหนองแวง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม บางอำพันธ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๓๓
เด็กหญิงสุทธิดา ศรีวิเศษ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๓๔
เด็กหญิงวลิตฐา จันภูงา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๓๕
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ทวีจิตต์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๓๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แสไพศาล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) สำราญ  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๓๗
เด็กชายธีรพงศ์ สันขุนทด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ หนองยายบุตร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๓๘
เด็กหญิงวรัญญา วงค์จรุงโรจน์

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ หนองยายบุตร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๓๙
เด็กหญิงญาดา เตชวิสุทธินันท์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๔๐
เด็กหญิงวรรณพร ภู่หมืนไว

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๔๑
เด็กหญิงณัฐนิชา อรเอียม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๔๒
เด็กชายนิพนธ์ เทียวประสงค์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๔๓
เด็กหญิงวรรนิสา ชาติสีธง

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๔๔
เด็กชายกิตติพงศ์ ทองหมืนไวย์

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๔๕
เด็กชายเอกลักษณ์ สร้างนา

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๔๖
เด็กชายชนิสร ศรีสุนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๔๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฟากหนองดู่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๔๘
เด็กหญิงปลายฟา ชัยทิพย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๔๙
เด็กหญิงณัฐการณ์ อุปภิลา

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๖ / ๒๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๕๕๐
เด็กชายจิรวัฒน์ จันทรชม

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๕๑
เด็กชายณลวัฒน์ หีบค้างพลู

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๕๒
เด็กหญิงฐิลาศลักษณ์ กิงโคกกรวด

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๕๓
เด็กหญิงปภาดา โยกจัตุรัส

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๕๔
เด็กชายสุเมธ สูบขุนทด

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๕๕
เด็กชายอนุรักษ์ โกฏสันเทียะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๕๖
เด็กชายคงฤทธิ

์

พรมพิทักษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๕๗
เด็กชายณัฐธวัฒน์ วรบุตร

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๕๘
เด็กชายดนุพล มีขวัญแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๕๙
เด็กชายถิรวุฒิ อิงชัยภูมิ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๖๐
เด็กชายนิติภูมิ แสนสิบ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๖๑
เด็กชายบุญมา ปะจิตะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๖๒
เด็กหญิงณัฐกมล น้อยคูณ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๖๓
เด็กหญิงอติวัณณ์ พลรักษา

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๖๔
เด็กหญิงธาลินี คำแว่ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๖๕
เด็กหญิงรจนา แก้วศิลา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๖๖
เด็กหญิงจุไรรัตน์ สีสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๖๗
เด็กหญิงจันทิพย์ แก้วพรม

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๖๘
เด็กชายปญญาพูน ใจดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๖๙
เด็กชายศักดิดา

์

เทพณรงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๗๐
เด็กชายอภิรักษ์ ภูขีด

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๗๑
เด็กหญิงปยนุช แผงเวช

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๗๒
เด็กหญิงมลทิกา จันทร์มณี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๗๓
เด็กหญิงยุภาวดี ต่วนคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๗๔
เด็กหญิงอุษามณี มีขวัญแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๗๕
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ดับสันเทียะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๗๖
เด็กชายภานุวัฒน์ แสนสิบ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๗๗
เด็กหญิงเพชรา กิงสีเสียด

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๗๘
เด็กหญิงสุพัตรา ยศรุ่งเรือง

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๗๙
เด็กชายจักรพันธ์ วิรุณรหุ่ย

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๘๐
เด็กชายจิระพงศ์ เห็มศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองจันลา วัดโนนศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๘๑
เด็กชายธรรมรัตน์ สิมมาวงศ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองจันลา วัดโนนศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๘๒
เด็กชายสุริยา ไกรศร

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองจันลา วัดโนนศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๘๓
เด็กชายอัษฎา ทองคู่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองจันลา วัดโนนศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๘๔
เด็กชายพิทยา ขวัญวิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองจันลา วัดโนนศิลาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๗ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๕๘๕
เด็กชายธนภูมิ รอนยุทธ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองจันลา วัดโนนศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๘๖
เด็กชายรัฐภูมิ ไพพา

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองจันลา วัดโนนศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๘๗
เด็กหญิงศรัญญา ปสนา

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองจันลา วัดโนนศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๘๘
เด็กหญิงนรีรัตน์ ภูเพ็ง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองจันลา วัดโนนศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๘๙
เด็กหญิงแพรวพราย จันเทศ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองจันลา วัดโนนศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๙๐
เด็กหญิงฟาใส ศิลาสิทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองจันลา วัดโนนศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๙๑
เด็กหญิงกรกนก สีชัยยัน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองจันลา วัดโนนศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๙๒
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญธรรมวัด

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองจันลา วัดโนนศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๙๓
เด็กหญิงโสรยา สิมมาวงค์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองจันลา วัดโนนศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๙๔
เด็กหญิงจินตรา แวงโสม

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองจันลา วัดโนนศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๙๕
เด็กชายศตวรรษ สินธุชาติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองจันลา วัดโนนศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๙๖
เด็กหญิงประภัสสร สู่โนนทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองจันลา วัดโนนศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๙๗
เด็กหญิงอลิชา ชนะบุญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองจันลา วัดโนนศิลาทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๕๙๘
เด็กชายนัฐวุฒิ ศรีบัวชืน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๕๙๙
เด็กชายพุทธดา หาญนอก

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๐๐
เด็กหญิงจริงใจ สนันนารี

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๐๑
เด็กหญิงณัฐชา สระสมทรัพย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๐๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ดานะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๐๓
เด็กหญิงณัฐธิดา สนันนารี

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๐๔
เด็กหญิงพันทิพา เพ็ชรแท้

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๐๕
เด็กหญิงวรพิชา บัญญัติทรัพย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๐๖
เด็กหญิงอริษา เชขุนทด

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๐๗
เด็กหญิงพัชดา กู้ภูเขียว

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๐๘
เด็กหญิงเพชรลดา นาสีเสียด

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๐๙
เด็กหญิงจิระประภา ทรงศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๑๐
เด็กชายพงศกร นามวงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๑๑
เด็กชายพิเชษฐชัย แก้วสวัสดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๑๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ใจเร็ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๑๓
เด็กหญิงชิดชนก กุลแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๑๔
เด็กหญิงนัฐมล แนวน้อย

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๑๕
เด็กหญิงนันธิญา งามสกุล

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๑๖
เด็กหญิงปนิดา แดนโนนโพธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๑๗
เด็กหญิงพัชราภา เจริญพล

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๑๘
เด็กหญิงพิยดา พินแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๑๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ สายแก้วศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๘ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๖๒๐
เด็กหญิงมนัสนันทร์ ลิชผล

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๒๑
เด็กหญิงเมทินิล นากองศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๒๒
เด็กหญิงปนัดดา รัตนพินิจ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๒๓
เด็กชายจุฑาทิพย์ สัมฤทธิกสิพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๒๔
เด็กชายชัยวัฒน์ ปดนา

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๒๕
เด็กชายประกาศิต เพ็งศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๒๖
เด็กชายอภิรัก เพชรก้อน

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๒๗
เด็กหญิงจุฑาธิป มาตรวังแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๒๘
เด็กหญิงนรัญญรัศม์ ฤทธ์ธนโภชน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๒๙
เด็กหญิงนันธิกานต์ ทันงาน

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๓๐
เด็กหญิงนาติญา ด้นประดิษฐ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๓๑
เด็กหญิงบัณฑิตา จุลชีพ

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๓๒
เด็กหญิงประกายฟา ภูมิชูชิต

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๓๓
เด็กหญิงปริญญา แก่นภูเขียว

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๓๔
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

สร้อยแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๓๕
เด็กหญิงเพชรนำค้าง พิทักษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๓๖
เด็กหญิงวรรณวิภา ศรีวงษ์ชัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๓๗
เด็กหญิงวรานันท์ เหลาเป

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๓๘
เด็กหญิงศศิวิมล เครือแดง

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๓๙
เด็กหญิงศิรประภา พาชืนใจ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๔๐
เด็กหญิงสุนิตา ประดับแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๔๑
เด็กหญิงเสาวลักณ์ มีศิล

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๔๒
เด็กชายธนารัตน์ ทรงศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๔๓
เด็กหญิงบุษบา ตะเคียน

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๔๔
เด็กหญิงวันวิสา สุขสาร

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๔๕
เด็กหญิงอภิชยา ลาดบาศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๔๖
เด็กหญิงอัญชลี งามภูเขียว

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๔๗
เด็กหญิงเกตสุดา บุญภูมิ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๔๘
นายปราบพล โหลภักดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๔๙
นายปวิตร ร้อยพรมมา

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๕๐
นายภานุพงษ์ จันทร์เขียด

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๕๑
นายวิรุฬห์ สวัสศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๕๒
นายสุทธิพงค์ พลทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๕๓
นางสาวจิรภัทร ดอนเตาเหล็ก

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๕๔
นางสาวนภาพร คุณประทุม

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๖๕๕
นางสาวนภาวดี เจริญมูล

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๕๖
นางสาวนันธิชา พรรณา

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๕๗
นางสาวนาฏอนงค์ จำนงค์ภู่

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๕๘
นางสาวปยะธิดา ทรงศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๕๙
นางสาวรุ้งการ ดลประสิทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๖๐
นางสาวอนุชชิรา บุญนาน

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๖๑
นางสาวอุตรานุช รุ่งแจ้ง

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๖๒
นายพิชัยวัฒน์ สระสมทรัพย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๖๓
นายอภินันท์ เวียงสมุทร

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๖๔
นางสาวนภาแก้ว นากองศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๖๕
นางสาวเปรมกมล ขึนนกคุ้ม

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๖๖
นางสาวพคิดา พิมพ์ทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๖๗
นายณัฐดนัย สีสุพรรณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๖๘
นางสาวอัสมา เผือกนอก

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๖๙
นายสุรศักดิ

์

ยอสูงเนิน
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๗๐
นางสาวกรรณิการ์ มีอิสระ

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๗๑
นางสาวทานตะวัน ทานปรีดา

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๗๒
นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๗๓
นางสาวสุกัญญา เดชพินิจ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๗๔
นางสาวพัชรินทร์ เกษมีปน

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๗๕
นางสาวนภา ช่างเหล็ก

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๗๖
นางสาวพรธิชา อุดมทรัพย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๗๗
นายบุญฤทธิ

์

ชัยสิทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๗๘
นางสาวเกศรินทร์ จันหอม

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๗๙
นางสาวชลิตา ศรีทะรัง

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๘๐
นางสาวซีหยิน บุตรวงค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๘๑
นางสาวนำฟา โคตรภูเขียว

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๘๒
นางสาวปภัสรา พัดค้อ

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๘๓
นางสาวปยะดา ประดับแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๘๔
นางสาวพิชญา จันทร์ทา

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๘๕
นางสาววันรุ่ง เคหะฐาน

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๘๖
นางสาววิชุดา สุขสานต์

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๘๗
นางสาวศุทธินี องค์อภิวัฒนชัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๘๘
นางสาวศุภมาส สุขสานต์

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๘๙
นางสาวสิริมา คำสีแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๖๙๐
นางสาวสุดารัตน์ โคตรคำ

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๙๑
นายพัฒน์ณัฐ พงษ์ธัชณัชคุณ

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๙๒
นายเกรียงไกร สนันนารี

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๙๓
นายศุภฤกษ์ หมันทำ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๙๔
นางสาวกนกวรรณ พรมลี

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๙๕
นางสาวปนัดดา วงศ์ไชยา

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๙๖
นางสาวพัชราภรณ์ ดวงบุปผา

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๙๗
นางสาวรัฐธรรมนูญ ม่วงสีเสียด

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๙๘
นางสาวนำทิพย์ กาหลง

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๖๙๙
นางสาวประภาพร ขันชารี

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๐๐
นางสาวสุกัญญา เพ็งภาศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๐๑
นางสาวสุวรรณา สหะจิตโต

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๐๒
นางสาวอาภาภรณ์ สุวรรณคาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๐๓
นางสาวณัฐวรา ปอกระโทก

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๐๔
นางสาวศิริรัตน์ กันพนม

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๐๕
นายปฏิเวธ หลักวิชา

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๐๖
นางสาวกัลยา พลทะยาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๐๗
นางสาวศศิประภรณ์ หลงจำปา

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๐๘
นางสาวอรุณี รุ่งแจ้ง

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๐๙
นางสาวอาทิตยา โคกโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๑๐
นางสาวรุ่งนภา สุขสานต์

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๑๑
นายวิภู โพธิกะต้น

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๑๒
นายรัตพล พิมบุญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๑๓
นางสาวเบญจมาศ พึงกุศล

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๑๔
นางสาวรัชณีพร ดอนเตาเหล็ก

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๑๕
นางสาวศศิวิมล จันวงษา

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๑๖
นางสาวสายธาร สืบสิงห์คาร

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๑๗
นางสาวสิริดานันท์ ผลวิลัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๑๘
นางสาวอาทิตยา น้อยอาษา

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๑๙
นายจิรโชติ มุราษี

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๒๐
นายชัยอานนท์ แก้วขันตี

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๒๑
นางสาวธิดารัตน์ บัวสระ

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๒๒
นางสาวนิชนันท์ ใจเร็ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๒๓
นางสาวพรพิมล อินขามปอม

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๒๔
นางสาวฟารียา สุขสานต์

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๗๒๕
นางสาวมุทิตา รัตนพินิจ

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๒๖
นางสาววารุณี วงค์ศรีแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๒๗
นางสาวเววิกา สมประสงค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๒๘
นางสาวอภิญญา พลธรรม

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๒๙
นางสาวอัญชลี วงเมืองกลาง

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๓๐
นางสาวอารยา บุญมา

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๓๑
นางสาวสรินธร ศิริคุณ

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๓๒
นางสาวสุธาดา มูลเพีย

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๓๓
นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิหนองเปด

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๓๔
นางสาวอรอุมา ดีช่วย

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๓๕
นายอังคาร ปสนา

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๓๖
นางสาวกนกวรรณ ภูนาสูง

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๓๗
นางสาวบัวหลัน สู่โนนทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๓๘
นายปฏิการ นรินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๓๙
นายวีรพล กิงสีเสียด

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๔๐
นางสาววราภรณ์ ภักดีมี

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๔๑
นางสาวสุพัตรา หนุนนัด

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๔๒
นายศรุต สอนชัยภูมิ

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๔๓
นายสามารถ แก้วพรม

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๔๔
นางสาวฟาริดา คงปาน

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๔๕
นางสาวธิดารัตน์ ดลประสิทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๔๖
นางสาวพัชรี เพียวกระโทก

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๔๗
นางสาวสุดารัตน์ สิงห์ยอด

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๔๘
นางสาวอุไรวรรณ เปรมไทยสงค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๔๙
นางสาวณิชากร หาญมนต์

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๕๐
นางสาวชลธิชา แขนนารี

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๕๑
นายขันธ์ชัย โชติตันติทรสกุล

๒๘/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๕๒
นายทศพล นนท์นาภา

๐๖/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๕๓
นางสาวยุภา บุญสระ

๐๘/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๕๔
นางรัตดา ชาสอนตา

๒๖/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๕๕
นายวธัญู สุตาต๊ะ

๒๗/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๕๖
นางสาววิภาสิริ จันเหลือง

๑๔/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๕๗
นายวิโรจน์ เมืองงาม

๒๒/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๕๘
นางสาวศิริวรรณ พาลี

๒๙/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๕๙
นายสุภัจฉริยะ ใจตรง

๐๒/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๗๖๐
นางสาวอรศรี เดียวผา

่

๑๙/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๖๑
นายอรัญ ศรีจุมพล

๐๘/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๖๒
นางโชติกา เมืองงาม

๐๘/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๔๖๐/๗๗๖๓
เด็กชายวิชานนท์ คงโนนกอก

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๖๔
เด็กชายอนุพงษ์ ประสิทธิ

์

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๖๕
เด็กชายภูวดล เค้าโนนกอก

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๖๖
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เพชรนอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๖๗
เด็กชายปยพงษ์ บุไธสง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๖๘
เด็กชายสิทธิพล พรมทองคำ

๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๖๙
เด็กชายวัชรินทร์ สุขประเสริฐ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๗๐
เด็กชายภาคินทร์ ชาดำริท์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๗๑
เด็กชายคุณากร ยงขามปอม

๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๗๒
เด็กชายจิรภัทร สมน้อย

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๗๓
เด็กชายภูเบศวร์ อ่อนธานี

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๗๔
เด็กชายพรชัย วงษ์หาแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๗๕
เด็กชายรพีภัทร ทองสุทธิ

์

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๗๖
เด็กชายวันชนะ ยศรุ่งเรือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๗๗
เด็กชายชญานนท์ พงษ์จิตภักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๗๘
เด็กชายบุญณฤทธิ

์

ผ่องสันเทียะ
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๗๙
เด็กชายกิศฎา ฦาชา

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๘๐
เด็กชายกฤษณพันธ์ สุทธิภานนท์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๘๑
เด็กชายธนากร สนิทเชือ

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๘๒
เด็กหญิงกฤติยานี อภิรัตนวงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๘๓
เด็กหญิงนฤมล ศรีเหลือง

๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๘๔
เด็กหญิงสุมาพร ติงสันเทียะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๘๕
เด็กหญิงอรวรรณ จันทราษี

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๘๖
เด็กหญิงศิรินทรา หาวิชา

๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๘๗
เด็กหญิงวิยะดา นาจะหมืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๘๘
เด็กหญิงจีระนันท์ สามารถ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๘๙
เด็กหญิงสุนีสา ธรรมโกรัง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๙๐
เด็กหญิงวรินทร จุลขันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๙๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เพชรนอก

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๙๒
เด็กชายเชิดศักดิ

์

เกยแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๙๓
เด็กชายธนากร ยศรุ่งเรือง

๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๙๔
เด็กชายอาณัฐ เรียงนอก

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๗๙๕
เด็กชายวีรพล เรียงนอก

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๙๖
เด็กชายพรพณา หาญแท้

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๙๗
เด็กชายเอนกพงษ์ ยศรุ่งเรือง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๙๘
เด็กหญิงศศิกานต์ ช่วงชู

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๗๙๙
เด็กหญิงศิรินธร บุญสูงเนิน

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา น้อยลา

๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๐๑
เด็กหญิงนัฐมน ธงสันเทียะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๐๒
เด็กหญิงเมธาวี ปลัดสังข์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๐๓
เด็กหญิงปนัดดา พาอีเม้ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๐๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ ปญญาเฟอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๐๕
เด็กหญิงวัลภา พงษ์ธนู

๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๐๖
เด็กหญิงสุภารัตน์ มุงคุณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๐๗
เด็กชายธีระธาดา ปะการะโต

๑๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๐๘
เด็กชายสุทธิพงค์ ถือชัยภูมิ

๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๐๙
เด็กหญิงกชมน เสนารินทร์

๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๑๐
เด็กหญิงภัสวรรณ์ กำราบภัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๑๑
เด็กหญิงภัคนันท์ กล้าศึก

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๑๒
เด็กหญิงสุกัญรญา ลาดบัวขาว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๑๓
เด็กหญิงนำฝน อุเพ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๑๔
เด็กหญิงวัชรินทร์ หวานเพลิน

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๑๕
เด็กชายปภังกร ฉัตรพันธุ์

๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิง)

้

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๑๖
นายพงษ์ศักดิ

์

แวงคำ
๕/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิง)

้

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๑๗
นางสาวเยาวภา วงษ์เฟอง ๖/๐๒/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิง)

้

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๑๘
นายวรวุฒิ ดีเลิศ

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๑๙
เด็กหญิงศุภจิรา ลิมิ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๒๐
เด็กชายยศกร ผานิล

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๒๑
เด็กหญิงปาลิตา ไกรยะวงค์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๒๒
เด็กหญิงธนัชพร ชัยหารี

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๒๓
เด็กชายภูมิภักดิ

์

ผลสนอง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๒๔
เด็กหญิงพิมพอใจ ผาดำ

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๒๕
เด็กหญิงนัติญา ศรีริทรัพย์

๐๘/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนาดี จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๒๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ลาสา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๒๗
เด็กหญิงนงค์นภัส เดชสม

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๒๘
เด็กหญิงจิรัชญา ภูสีสม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๒๙
เด็กหญิงวสิตา ธิคม

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๔ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๘๓๐
เด็กหญิงอภิศรา ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๓๑
เด็กหญิงศศินา ขุนเวียงจันทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๓๒
เด็กหญิงภวิภา ทองโยง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๓๓
เด็กชายพีรภพ สีกัณหา

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๓๔
เด็กหญิงณัฐิดา ปดชาเขียว

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๓๕
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ฐานเจริญ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๓๖
เด็กชายอภิวิชญ์ เฮ้าตุ่น

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๓๗
เด็กหญิงแสงทิพย์ บุญมา

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๓๘
เด็กหญิงจิราพร ทองดี

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๓๙
เด็กหญิงนิชาภา พรมภักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๔๐
เด็กหญิงปภาวรินท์ แย้มขะมัง

๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๔๑
เด็กหญิงปริชาติ ลือคำหาญ

๑๐/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๔๒
เด็กหญิงโยษิตา ประเสริฐพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๔๓
เด็กหญิงรัตนาวลัย มิตรชืน

่

๐๘/๐๗/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๔๔
เด็กหญิงฐิติวรดา นาพงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๔๕
เด็กหญิงปภัทสร ทองใบ

๐๒/๑๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๔๖
เด็กชายชัยเดช ใจดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๔๗
นายชัยวัฒน์ ทวีลาภ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๔๘
เด็กชายศุภกิจ อุดมภา

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๔๙
เด็กชายเอกรินทร์ ผลทับทิม

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๕๐
เด็กหญิงบัณฑิตา นิลกาญจน์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๕๑
เด็กชายโชคอนันต์ อ่อนมี

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๕๒
เด็กหญิงกำไลทอง พลเดชา

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๕๓
เด็กหญิงจิดาภา ศรีร่องหอย

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๕๔
เด็กหญิงสุพิชชา ม่วงสิงห์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๕๕
เด็กหญิงธัญรดา ประกอบดี

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๕๖
เด็กชายสุขสันต์ ปอมสุวรรณ

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๕๗
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ฆ้องพาหุ

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๕๘
เด็กหญิงนภัสสร กระต่ายทอง

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๕๙
เด็กชายศุภชัย ชัยวงค์ษา

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๖๐
นางสาวณัฐริกา เสนา

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๖๑
เด็กหญิงภควดี แซ่ลิม

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๖๒
เด็กหญิงภาวิณี ประจญมอญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๖๓
เด็กชายพงศกร แสงสิงห์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๖๔
เด็กชายศิวัฒน์ สิงทองวงษ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๕ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๘๖๕
เด็กชายธนกร ชาวนา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๖๖
เด็กหญิงพิมพกาต์ งอกข้าวนก

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๖๗
เด็กชายศิวัช เงินกระโทก

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๖๘
เด็กชายธนาดูล เมืองจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๖๙
เด็กหญิงกนกวรรณ สุธาพจน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๗๐
เด็กหญิงพรพรหม สินพร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๗๑
เด็กหญิงบัวแก้ว เอียมอาษา

่

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๗๒
เด็กชายระวีวัฒน์ กลินโสภณ

่

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๗๓
เด็กหญิงเกวลิน วงษ์กระนวน

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๗๔
เด็กชายพิรุณศาสตร์ อับโพธิไทร

์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๗๕
เด็กหญิงทิพปภา สงมา

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๗๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ ดวงจิตร

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๗๗
เด็กชายเจษชฏา จำนงศิลป

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๗๘
เด็กหญิงปญญาพร ชัยสมบัติ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๗๙
เด็กชายพัสกร เผยศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๘๐
เด็กหญิงรมณี ประจันนวล

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๘๑
เด็กหญิงสุวนันท์ ประโยชน์มี

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมวัง

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๘๓
เด็กชายจิตตกร เยียมชัยภูมิ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๘๔
เด็กชายไกรวิทย์ ปางชาติ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๘๕
เด็กชายราชภูมิ วารีศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๘๖
เด็กชายเทวพงษ์ โนนสามารถ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๘๗
เด็กชายอริยะ นาในรีบ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๘๘
เด็กชายไททัศน์ เข็มคุณ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๘๙
เด็กชายแฟรงค์ แมร์ริท

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๙๐
เด็กชายปญญา ภิญโญพันธ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๙๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ จิตรหมัน

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๙๒
เด็กหญิงณัฎสุดา ภูวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๙๓
เด็กหญิงภานุมาส ผลานิสงค์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๙๔
เด็กหญิงพรชิตา สอนแดง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๙๕
เด็กชายพรพิพัฒน์ บุญสิทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๙๖
เด็กชายอัษฎา นาสีดา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๙๗
เด็กชายกฤษดา ลีเจ้ยวาระ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๙๘
เด็กชายภาคภูมิ พลตรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๘๙๙
เด็กหญิงมลรัตดา โจภูเขียว

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด ศิลาดาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๙๐๐
เด็กหญิงอุทุมพร ยงฤทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๐๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แต่งศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๐๒
เด็กหญิงอรปรียา ประชามอญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๐๓
เด็กหญิงจินดารัตน์ ภิญโญยิง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาด ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๐๔
เด็กหญิงปาริตา มะโนอิม

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาด ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๐๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย ประจันนวล

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาด ศิลาดาด  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๐๖
เด็กหญิงพิมญาดา แก้วเกิด

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาดี สง่า  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๐๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทวีชัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี สง่า  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๐๘
เด็กหญิงศุภธิดา บุญหรรษา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี สง่า  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๐๙
เด็กหญิงจิราพัชร ปดชาเขียว

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี สง่า  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๑๐
เด็กชายภควัต ศรีริทรัพย์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาดี สง่า  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๑๑
เด็กชายจักรภัทร ประเมลัย

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาดี สง่า  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๑๒
เด็กชายปรียวิศว์ เขียวมี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี สง่า  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๑๓
เด็กหญิงกนกพร พลนิกร

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี สง่า  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๑๔
เด็กหญิงสิริยากร ดีพรม

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี สง่า  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๑๕
เด็กชายวันเฉลิม เต็มสูงเนิน

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาดี สง่า  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๑๖
เด็กหญิงสุพัตรา ชืนใจ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ เสนาถไพบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๑๗
เด็กชายสหรัฐ พงษ์สระพัง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ เสนาถไพบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๑๘
เด็กหญิงชนิภา สุริยันต์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ เสนาถไพบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๑๙
เด็กชายกำแพงเงิน คงเมือง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ เสนาถไพบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๒๐
เด็กชายวิทวัฒน์ ปชชาเขียว

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ เสนาถไพบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๒๑
เด็กชายพงศกร วิสุทธิพงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ เสนาถไพบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๒๒
เด็กหญิงสโรชา สิทธิโคตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ เสนาถไพบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๒๓
เด็กหญิงอริศรา สมบูรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ เสนาถไพบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๒๔
เด็กชายปกรณ์ ปดชาเขียว

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ เสนาถไพบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๒๕
เด็กชายภูวนาท ภาษาสุข

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ เสนาถไพบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๒๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เอกตาแสง

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ เสนาถไพบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๒๗
เด็กชายธีรชัย ประจำเมือง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ เสนาถไพบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๒๘
เด็กชายธิติเดช ปดชาเขียว

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ เสนาถไพบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๒๙
เด็กหญิงศศิประภา ผุ๋ยภูเขียว

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ เสนาถไพบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๓๐
เด็กชายศุภวิชญ์ พามี

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ เสนาถไพบูลย์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๓๑
นายอุเทน หันเสมอ

่

๒๒/๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๓๒
นายธีรภัทร สุขแสงนิล

๑๕/๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๓๓
นายเอกดนัย อินทรสอน

๒๗/๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๓๔
นายอัครเดช ปรึกษาชาติ ๑/๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๗ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๙๓๕
นายครินทร สุวรรณหงษ์ ๖/๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๓๖
นายศุภเชษฐ์ ศิลาปญจะ ๕/๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๓๗
นายชาญชัย เกียรติขุนคีรี ๓/๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๓๘
นางสาวเสาวลักษณ์ เกิดแสวง

๒๒/๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๓๙
นางสาวมัลลิกา พิเศษฤทธิ

์

๘/๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๔๐
นางสาวปวีรา ก้อเมืองน้อย ๔/๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๔๑
นางสาวเกษดา จงกรด

๒๔/๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๔๒
นางสาวสุมิตรา พงษ์สุพรรณ

๑๙/๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๔๓
นางสาวปรารถนา นิยมนา ๕/๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๔๔
นางสาวเจนจิรา จันทะเขต

๒๘/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๔๕
นางสาวอัมพร เลาลาด

๓๑/๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๔๖
นางสาววิยดา กุงขุนทด ๔/๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๔๗
นางสาวนาตยา แสงรัตน์

๑๘/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๔๘
นางสาวกิตติมา คำสิงห์นอก ๗/๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๔๙
นางสาวนันทกานต์ โปยขุนทด

๑/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๕๐
นางสาวนนทิชา อิมพูล

่

๑๙/๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๕๑
นางสาวศุภิสรา สุภาแพง

๑๕/๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๕๒
นางสาวรัตนา จตุระภาค

๑๙/๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๕๓
นางสาววราภรณ์ ธรรมปาน

๒๓/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๕๔
นางสาวนันทิวา คลาดโรค ๖/๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๕๕
นางสาวลักคณา ปาระพิมพ์

๑๗/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๕๖
นายทวีวัฒน์ ประโลมวงศ์

๒๑/๕/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๕๗
นายสุรสิทธิ

์

ชืนชม

่

๑/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๕๘
นายวีระยุทธ กลางชาติ

๑๒/๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๕๙
นายภัทรโชค วงษ์พรม

๓/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๖๐
นายอธิรุจน์ ฝาชัยภูมิ

๒๒/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๖๑
นางสาววาริณี วุสันเทียะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๖๒
นายวันชัย พงษ์สมบูรณ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๖๓
นางสาวณัฐธิดา ปนประเสริฐ

๒๑/๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๖๔
นางสาววนิดา บุญมีมีชัย

๑๖/๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๖๕
นายเผดิมโชค สีเมืองบุญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๖๖
นางสาวสุพรรษา สบายจิตต์

๔/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๖๗
นายอนุวัลย์ ขุ่ยจันทึก

๒๘/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๖๘
นางสาวสกุณา ผาสูง

๒๒/๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๖๙
นายธนัชช์ บุญคำภาว์ ๓/๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๘ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๗๙๗๐
นายวรพล พูนประสิทธิ

์

๑๘/๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๗๑
นายภัคธร แก้วสุข

๑๘/๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๗๒
นางสาวณัฐนรี ทวีเขตภรณ์

๓๐/๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๗๓
นายภรินทร์ธร สิมาชัยฐิติกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๗๔
นายอัมรินทร์ พรหมจารย์

๑๒/๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๗๕
นางสาวรพีพร พงษ์ถาวร

๑๓/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๗๖
นางสาวธัญวรัตน์ กรองทอง

๓๑/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๗๗
นางสาวนิโลบล มาลา

๑๐/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๗๘
นางสาวชยุดา สุขเกษม

๑๖/๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๗๙
นางสาววริศรา พูนกอก ๓/๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๘๐
นายธีรวัฒน์ บัวเปอย

๒๓/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๘๑
นางสาวพิกุล ตาแสง ๒/๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๘๒
นางสาวรัตนา รักศิลป

๒๑/๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๘๓
นางสาวณิชากร สวัสดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๘๔
นางสาวอรอนงค์ เสียงวาด

๒๔/๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๘๕
นายอาทิตย์ แก้วทะเล

๑๗/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๘๖
นายเกียรติศักดิ

์

ไชยรส
๑๓/๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๘๗
นายวรายุทธ ฟูบุญมา

๒๒/๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๘๘
นายรังสรรค์ มติยะภักดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๘๙
นายสายชล

อังกูรวราณิชไชยกุล
๒๕/๒/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๙๐
นายจิรายุ บุญศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๙๑
นายเกษม จำนงบุญ

๒๗/๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๙๒
นายธนพล วรรณพงษ์

๑๓/๙/๒๕๓๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๙๓
นางสาวไอลดา แซ่อึง

้

๑๑/๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๙๔
นางสาวปยะพรรณ ขวดชัยภูมิ

๒๓/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๙๕
นางสาวพาฝน ศรีสุวรรณ ๓/๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๙๖
นางสาวชลิตา เจริญมาก

๒๐/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๙๗
นางสาวศศินา โคแสงรักษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๙๘
นางสาวณัฐญา หน่อแก้ว ๑/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๗๙๙๙
นางสาวธนาวดี อาจศัตรู

๒๒/๑๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๐๐
นางสาวเหมือนฝน มาลาย

๑๑/๖/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๐๑
นางสาวปุณยวีร์ ทวีทรัพย์

๒๔/๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๐๒
นางสาวนิตยา เต็งชัยภูมิ

๑๗/๙/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๐๓
นายเกียรติศักดิ

์

ทวีชาติ ๓/๙/๒๕๓๖
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๐๔
นายเกียรติบัตร ทองจำรูญ

๒๕/๔/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๐๐๕
นางสาวสันสนี มะโนธรรม

๓๐/๘/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๐๖
นางสาวกุลธิดา วงมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๐๗
นางสาววรินทร แสงทอง

๔/๑๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๐๘
นางสาวชุลีกร อ้อมกลาง

๒๔/๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๐๙
นางสาวสุกัญญา อินทรแสน

๑๐/๑๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๑๐
นางสาวสุพรรษา รักษาดี

๑๗/๖/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๑๑
นางสาวเบญจมาศ กุลจำเริญ

๕/๑๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๑๒
นางสาวกมลชนก นิตย์งาม ๙/๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๑๓
นางสาวศิริรัตน์ คำมา ๔/๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๑๔
นายจตุรงค์ ศรีพิทักษ์

๒๔/๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๑๕
นางสาวสมฤทัย เลิศประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๑๖
นางสาวณัฐริกา ศิริชาติ

๑๖/๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๑๗
นายจตุวัฒน์ วัดจินดา ๓/๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๑๘
นางสาวสุวิชญา ต้านทาน ๑/๓/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๑๙
นายศุภกฤต อินทร์สงค์

๒๕/๗/๒๕๓๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๒๐
นายศิรศักดิ

์

เชือนะรา

่

๖/๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๒๑
นายวิฑูรย์ สิทธิโภคสมบูรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๒๒
นางสาวเนตรชนก ตินชัยภูมิ

้

๒๔/๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๒๓
นางสาวรักษา เคนเหลา

๓๐/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๒๔
นายธวัชชัย สุจริต ๘/๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๒๕
นางสาวกนิษฐา ผงผุย

๒๒/๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๒๖
นายวายุบุตร แก้วเกต

๑๐/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๒๗
นางสาวเจนจิรา ยิงนอก

่

๒๘/๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๒๘
นางสาวนุชนาฎ กองแก้ว

๒๕/๖/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
สว่างอารมณ์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๒๙ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
คนขาว

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๓๐
เด็กหญิงอรจิรา ชาติอดุลย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๓๑
เด็กชายธนภูมิ กล้าหาญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๓๒
เด็กหญิงอินทรานีย์ บุญบุรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๓๓
เด็กหญิงวรรษชล ประจิต

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๓๔
เด็กหญิงกัญญ์วรา แก้วสูงเนิน

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๓๕
เด็กหญิงมัญฑิตา บุญสะอาด

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๓๖
เด็กหญิงวิมลสิริ มุทาไร

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๓๗
เด็กชายณัฐพัชร์ โยธารัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๓๘
เด็กชายกิตติภน โทนโต๊ะ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๓๙
เด็กหญิงณภัทร ประเสริฐสาร

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๓๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๐๔๐
เด็กหญิงศุภนุช เวฬุวนารักษ์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๔๑
เด็กหญิงยุวธิดา ศรีบุญเรือง

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๔๒
เด็กหญิงนำค้าง ดวงน้อย

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๔๓
เด็กหญิงอาภาภรณ์ อุ่นสวาท

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๔๔
เด็กหญิงตรีจรัส แก้วเงา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๔๕
เด็กหญิงกฤษณา ญาณประเสริฐ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๔๖
เด็กหญิงปยธิดา โยธารัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๔๗
เด็กหญิงวชิรพร เบ็ญพรม

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๔๘
เด็กหญิงวรรณ์ธิตา ต่อศิริ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๔๙
เด็กหญิงวิชชุดา บำเพ็ญทาน

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๕๐
เด็กชายจีรศักดิ

์

เย็นอารมณ์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๕๑
เด็กหญิงภูวรินธร เนาวราช

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๕๒
เด็กชายปณณธร สวัสดิชาติ

์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๕๓
เด็กหญิงชนิตศิรี เรืองเจริญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๕๔
เด็กหญิงสุภาวดี เย็นอารมณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๕๕
เด็กชายสถิตพล ตู้จำรูญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๕๖
เด็กชายธวัชชัย ข่มอารมณ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๕๗
เด็กชาย่ภาคภูมิ โคตรสมบัติ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๕๘
เด็กหญิงปฐมาวดี เรืองเจริญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๕๙
เด็กหญิงชนินาถ เหลืองงาม

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เชือไพบูลย์

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๖๑
เด็กชายณฐไชย ไชยสมบัติ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๖๒
เด็กหญิงสุนิตา บุญสุวรรณ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๖๓
เด็กชายวชิระ ดลรัศมี

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๖๔
เด็กหญิงปณิดา เชือไพบูลย์

้

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๖๕
เด็กชายอัครา บุญชู

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๖๖
เด็กชายจิรายุทธ วาสุโพธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๖๗
เด็กหญิงจรรยารักษ์ สลักถ้วนถี

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๖๘
เด็กหญิงทิฆัมพร เรืองเจริญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๖๙
เด็กชายชัยชนะศักดิ

์

เผยศิริ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๗๐
เด็กชายไชยวัฒน์ หาดไชย

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๗๑
เด็กหญิงชนิตา โจภูเขียว

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๗๒
เด็กหญิงบัณฑิตา ปราบพาล

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๗๓ เด็กหญิงปฏิญญาภรณ์
แดนทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๗๔
เด็กหญิงอริษา กะนะฮาด

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๓๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๐๗๕
เด็กชายรัชชานนท์ ปกติ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๗๖
เด็กชายธนภัทร เหล่าปอม

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๗๗
เด็กหญิงสาวดี ปนสกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๗๘
เด็กหญิงศิราพร ชาติอดุลย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๗๙
เด็กหญิงภาพิมล หาญชนะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๘๐
เด็กหญิงรัตนธิดา เจริญเกียรติ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๘๑
เด็กหญิงผัลย์ศุภา บุษบูรณ์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๘๒
เด็กชายกันตภณ โชติสุภาพ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๘๓
เด็กชายกิตติพัฒน์ กันหาพิมพ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๘๔
เด็กหญิงวลัยพรรณ โคตภักดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๘๕
เด็กหญิงยุภารัตน์ เชือไพบูลย์

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๘๖
เด็กหญิงดาราวลี ปลืมใจ

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๘๗
เด็กหญิงชุติกานต์ ปญญาดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๘๘
เด็กหญิงศุภนุช บุญโสภณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๘๙
เด็กชายเอกพล หล้าเวียง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๙๐
เด็กหญิงศุภนุช เปรมใจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๙๑
เด็กหญิงศิรประภา แจ้งเจริญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๙๒
เด็กหญิงชญานิศา ฤทธิสิงห์

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๙๓
เด็กหญิงทิพยสุดา บุญลักษณ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๙๔
เด็กหญิงพรรษา เวียงอินทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๙๕
เด็กหญิงศิระประภา ไตรยราช

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๙๖
เด็กหญิงสิริยาพร ต่อศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๙๗
เด็กชายสุวรรณภูมิ หงษ์ชุมแพ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๙๘
เด็กหญิงนภาภรณ์ บุดดา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๐๙๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สงเผือก

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๐๐
เด็กหญิงณีชาภา พรมวิเศษ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๐๑
เด็กหญิงปานรวี วังหอม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๐๒
เด็กหญิงลลิตภัทร สีหาบุตร

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๐๓
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ตู้ภูมิ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๐๔
เด็กหญิงขนิษฐา ประเสริฐสม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๐๕
เด็กชายเจษฎา ชาลีวรรณ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๐๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สนกรุด

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๐๗
เด็กหญิงนฤมล กุลด้วง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๐๘
เด็กชายณภัทร กันตีมูล

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๐๙
เด็กหญิงภาวิณี ธีไธสง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๓๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๑๑๐
เด็กหญิงนโรบล กิงโพธิ

่ ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๑๑
เด็กหญิงอุดมรัตน์ อุดมทวี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๑๒
เด็กหญิงศิรินรัตน์ ตู้ภูมิ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๑๓
เด็กหญิงศศิธร เชียงราย

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๑๔
เด็กหญิงชญาภรณ์ ปญญาดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๑๕
เด็กชายกฤษณพงค์ เติมวุฒิ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๑๖
เด็กหญิงปนัดดา คำสังข์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๑๗
เด็กหญิงกัลยาณี ต่อศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๑๘
เด็กหญิงนันทวัน เปรมใจ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรจำรวญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๒๐
เด็กหญิงเขมิกา มีระหันนอก

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๒๑
เด็กชายณัฐพงศ์ ตรงประสิทธิ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๒๒
เด็กชายวัชรพล เชือศิริ

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๒๓
เด็กชายธนวัฒน์ เหล่าปอม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๒๔
เด็กหญิงกมลวรรณ แปนจัตุรัส

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๒๕
เด็กชายเรืองยศ เหล่าลิม

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๒๖
เด็กหญิงรุจิรา เปรมใจ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๒๗
เด็กหญิงสิรินธร เลิศคอนสาร

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๒๘
เด็กชายวีรภัทร มะดาศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๒๙
เด็กหญิงพรพิมล เพ็ชรผ่อง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๓๐
เด็กหญิงสุวิภา แดงม่วง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๓๑
เด็กหญิงพิลาวรรณ สมศิลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๓๒
เด็กหญิงไพลิน จำรัสลาภ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๓๓
เด็กหญิงธารีรัตน์ เลิศคอนสาร

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๓๔
เด็กหญิงนันธิชา พิมพ์โนนสังข์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๓๕
เด็กชายตะวัน ศรีแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สีละพล

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๓๗
เด็กหญิงพิมพิศา พลเบ้า

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๓๘
เด็กหญิงวรรณ์ทนา พิเมย

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ตลับนาค

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๔๐
เด็กหญิงสุภาพร เตียจัตุรัส

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๔๑
เด็กหญิงปนมณี จำรัสแนว

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๔๒
เด็กหญิงสายพิณ ตู้จำรูญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๔๓
เด็กหญิงวาสนา เหล่าลิม

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๔๔
เด็กหญิงจิรัชยา จำเริญทิพย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๓๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๑๔๕
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เพชรพิลา
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๔๖
เด็กชายธีระพล เสือมัจฉา

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๔๗
เด็กชายธีระพัฒน์ สถานทง

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๔๘
เด็กหญิงวรรณษา เพ็งยา

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๔๙
เด็กชายกิตติชัย ศรีอุดร

๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๕๐
เด็กชายเดชฤทธิ

์

พะละ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๕๑
เด็กชายธนากร ประเสริฐ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๕๒
เด็กหญิงคมขำ ชาติพหล

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๕๓
เด็กหญิงจีรนัน เจริญวรรณ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๕๔
เด็กหญิงฑิฆัมพร ศรีทน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๕๕
เด็กหญิงณัฐกฤตา จวบสมบัติ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๕๖
เด็กหญิงธนพร หาดโคกสูง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๕๗
เด็กหญิงนิชนันท์ แก้วเมฆ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๕๘
เด็กหญิงบัวแก้ว ภูหลักด่าน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๕๙
เด็กหญิงปยธิดา ศุภดล

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๖๐
เด็กหญิงไพรินทร์ เจริญเกียรติ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๖๑
เด็กชายมุทิตา โคกแปะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๖๒
เด็กหญิงรวมทอง จิตรเสงียม

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๖๓
เด็กชายธนพร ดลราษี

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๖๔
เด็กชายพรชัย ทิพย์รักษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๖๕
เด็กชายศรคม นะจะคุณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๖๖
เด็กชายสุทธวีร์ ชาติพหล

๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๖๗
เด็กชายอนุพงษ์ เมฆกกตาล

๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๖๘
เด็กชายอภิเชษฐ์ จันสีขำ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๖๙
เด็กหญิงกรรณิกา เจริญถิน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๗๐
เด็กหญิงกิตติพร บุญซ้อน

๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๗๑
เด็กหญิงจิราพร เกียนแจ้ง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๗๒
เด็กหญิงณัฐริกา เมืองโพธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๗๓
เด็กหญิงรมิดา พิมพา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๗๔
เด็กหญิงสราศิณี มะลัยคำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๗๕
เด็กหญิงอารยา เจนวิถี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๗๖
เด็กชายกัมปนาท บุญภิญญา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๗๗
เด็กชายชัยพร พลศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๗๘
เด็กชายดนุพร พิมศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๗๙
เด็กชายธีรภัทร มาลี

๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๓๔ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๑๘๐
เด็กชายนราวิชญ์ ชินทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๘๑
เด็กชายนวพล เดชวิจารย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๘๒
เด็กชายนัจกร สาตมุณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๘๓
เด็กชายพงศ์ษกร เจริญเกียรติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๘๔
เด็กชายพายุ บัวระภา

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๘๕
เด็กชายวัชระ บุญกอด

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๘๖
เด็กชายวีระพงษ์ มาม่วง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๘๗
เด็กชายศักดา เกิดสมบูรณ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๘๘
เด็กชายศักดิมงคล

์

แสนบุตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๘๙
เด็กหญิงฐิตาภา อำมะ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๙๐
เด็กหญิงมณฑิรา ศรีสอาด

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๙๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ นามบุตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๙๒
เด็กชายชินวัตร แสนเหลา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๙๓
เด็กชายณัฐภัทร ดรที

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๙๔
เด็กชายดนุพล พิมศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๙๕
เด็กชายพลวัต ทศดร

๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๙๖
เด็กชายศตวรรษ์ ปรีดีวงศ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๙๗
เด็กชายศิวกร สงวนศิลป

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๙๘
เด็กหญิงจิราวรรณ วิฉายะโรจน์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๑๙๙
เด็กหญิงชลธิชา เกิดคำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๐๐
เด็กหญิงชลธิชา พันธ์ตู้

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๐๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ เดชครอบ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๐๒
เด็กหญิงวิชุดา จิตรกล้า

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ยองแสงจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๐๔
เด็กหญิงนภัสสร เปนต้น

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๐๕
เด็กชายปฏิหารณ์ ขุนทิพย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๐๖
เด็กหญิงเกลวริน แซงจันดา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๐๗
เด็กหญิงนภาภรณ์ ต่อวิเศษ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๐๘
เด็กหญิงบุษบา บึงหาญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๐๙
เด็กหญิงพรชิตา โมดำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๑๐
เด็กหญิงพัชราพร สามา

๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๑๑
เด็กหญิงวรพรรษ ชัยษา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๑๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทะดวง

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๑๓
เด็กหญิงสุทาริณี ปดตาระเต

๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๑๔
เด็กหญิงอรการ แจ่มโนนคูณ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๓๕ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๒๑๕
เด็กหญิงเอือมพร

้

ศรีเวียง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๑๖
เด็กหญิงดาริกา วรรณวิจิตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๑๗
เด็กหญิงภัทรนันท์ ปญจะรักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๑๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีพรมมา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๑๙
เด็กหญิงพรชิตา สาเมาะ

๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๒๐
เด็กหญิงอริสา เมาะราษี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๒๑
นางสาวประภัสสร เจริญคุณ

๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๒๒
เด็กชายเพชรภูมิ เจริญเกียรติ

๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๒๓
เด็กหญิงมาริต้า พวงสูงเนิน

๒๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๒๔
เด็กชายเธียรทัต ภูมิคอนสาร

๒๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๒๕
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

โคสินธุ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๒๖
เด็กชายธรนินทร์ กองตัน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๒๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ โพธิศรี

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๒๘
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

จำรัสไว
๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๒๙
เด็กชายอรรถโกวิท บุญสอาด

๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๓๐
เด็กชายณัชพล นิลทร

๒๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๓๑
เด็กหญิงศุภักษร พาลี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๓๒
เด็กหญิงนิตยา นาคนชม

๒๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๓๓
เด็กหญิงนัฐริกา ธารแม้น

๒๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๓๔
เด็กหญิงภาวดี ชัยสงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๓๕
เด็กชายศราวุฒิ วรรณสิงห์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๓๖
เด็กชายธิติภัทร ตังพงษ์

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๓๗
นายธนพัฒน์ จันทร์สว่าง

๐๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๓๘
เด็กหญิงรัตน์ชนีกร ภูมิคอนสาร

๒๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๓๙
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ เกตุสอน

๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๔๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ผาดจันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๔๑
เด็กชายชนะชัย กองสี

๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๔๒
เด็กหญิงศยามล ไพรทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๔๓
เด็กชายนวินท์ สิงห์โคตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๔๔
เด็กหญิงรวิวรรณ จิตรเสงียม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๔๕
เด็กหญิงอนุชษรา นาโควงศ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๔๖
เด็กหญิงสาวิตรี นามวิจิตร

๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๔๗
เด็กหญิงธัญรัตน์ ขันลุน

๑๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๔๘
เด็กชายพุฒิชัย คำตา

๑๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๔๙
เด็กหญิงมาริสา พิมพ์เมือง

๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๓๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๒๕๐
เด็กหญิงภัทราพร จรูญศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๕๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ชาติพหล

๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๕๒
เด็กชายพุฒิพงษ์ เจนวิถี

๐๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๕๓
เด็กหญิงณาธินี คุณเงิน

๑๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๕๔
เด็กชายปริวุฒิ จังภูเขียว

๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๕๕
เด็กหญิงศิรินภา ขวัญแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๕๖
เด็กชายกฤษฎา เจริญคุณ

๑๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๕๗
เด็กหญิงชลดา บุญภิญญา

๑๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๕๘
เด็กหญิงวิภาดา เกษสมบัติ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๕๙
เด็กชายชนินทร บุญเกษม

๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๖๐
เด็กชายวุฒิชัย อินกำบัง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๖๑
เด็กชายภาณุวัฒน์ พรมเมตตา

๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๖๒
เด็กชายเจษฎากรณ์ จิตรวิเศษ

๒๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๖๓
เด็กหญิงปนิดา เลไทย

๑๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๖๔
เด็กหญิงสันสนีย์ ประกอบเสียง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๖๕
เด็กหญิงอรกัญญา ภูลายขาว

๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๖๖
เด็กหญิงรุ้งตะวัน งามเปลียม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๖๗
เด็กหญิงยุภาวดี หนีบหลี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๖๘
เด็กหญิงขนิษฐา เดชครอบ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๖๙
เด็กชายวิภาส ทวีสัตย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๗๐
เด็กหญิงชนันศิริ กุลยะณี

๑๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๗๑
เด็กหญิงสุพัตรา แจ่มโนนคูณ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๗๒
เด็กหญิงขนิษฐา ขวาขุน

๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๗๓
นายณัฐพล ผ่านบุตร

๐๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๗๔
เด็กหญิงกุลนุช คำศรี

๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๗๕
เด็กหญิงพรวลัย จิตรเสงียม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๗๖
เด็กชายจีรวัตร คำผิว

๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๗๗
เด็กชายนพดล คำยาง

๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๗๘
เด็กชายภูวดล เดชวิจารย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๗๙
เด็กชายอดิศร เลวัน

๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๘๐
เด็กชายภูริณัฐ มาตะรักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๘๑
เด็กชายจีระเดช นิยมธรรม

๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๘๒
เด็กชายศุภกร สอนสุด

๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๘๓
เด็กหญิงอารียา ทองเหลืองสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๘๔
เด็กหญิงอนันต์ญา ธนะนันชัย

๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๓๗ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๒๘๕
เด็กหญิงปาล์มมี

่

เรืองศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๘๖
เด็กชายปรีชา ศรีเมือง

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๘๗
เด็กชายพีระพงษ์ ชัยวงษา

๑๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๘๘
เด็กหญิงปนัดดา จิตรเสงียม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๘๙
เด็กหญิงศิรประภา ช่างสูงเนิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๙๐
เด็กหญิงจิราวรรณ แสงสว่าง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๙๑
เด็กหญิงชลธิชา จำรัสภูมิ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๙๒
เด็กชายศิวกร เรือนทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๙๓
เด็กหญิงวรรัตน์ นพวงษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๙๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุดบุญมา

๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๙๕
เด็กหญิงดวงพร ขุนวิชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๙๖
เด็กชายเกียรติชัย ดาเวียง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๙๗
เด็กชายภากร ถือศักดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๙๘
เด็กชายศุภกร ลาภถึง

๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๒๙๙
เด็กชายภูธนกร พอนทุม

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๐๐
เด็กชายวิทยาธร ล้วนกลาง

๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๐๑
เด็กชายเอกกราช อรัญชัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๐๒
เด็กชายอภิชาติ พันธ์ยาง

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๐๓
เด็กหญิงสิตาภัทร ดวงจินดา

๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๐๔
เด็กหญิงชุลินธร ลากขวัญ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๐๕
เด็กหญิงศิรดา แสงดาว

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๐๖
เด็กหญิงอรญา ต่อศักดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภักดีหาญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๐๘
เด็กชายกฤษณะ เช แมคโดนัลด์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๐๙
เด็กชายณัฐพล พันธเกต

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๑๐
เด็กชายธันวา เตือนประโยชน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๑๑
เด็กชายธงชัย ศรีพนม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๑๒
เด็กชายนพรัตน์ ผิวเผือน

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๑๓
เด็กชายภาณุพล พรมจรรย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๑๔
เด็กชายภูรินท์ ฤาชา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๑๕
เด็กชายรัฐภูมิ ลาภประสงค์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๑๖
เด็กชายวิทวัธ ทุ่มโมง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๑๗
เด็กหญิงนวภัทร ศรีหริง

่

๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๑๘
เด็กหญิงพัชราภา กือสันเทียะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๑๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ ลาดคำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๓๘ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๓๒๐
เด็กหญิงปภาดา ต่อศักดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๒๑
เด็กหญิงพิณทิพ ภากุดเลาะ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๒๒
เด็กหญิงรสณรินทร์ บัวชิด

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๒๓
เด็กหญิงศรินทรา ถือศักดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๒๔
เด็กหญิงอารดา คำนา

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๒๕
เด็กหญิงพรเพชร เรืองชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๒๖
เด็กชายนันทภพ ค้มภาร์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๒๗
เด็กหญิงวิจิตรา ธนานุรักษ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๒๘
เด็กหญิงภูษณาภรณ์ ลุนบุดดา

๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๒๙
เด็กหญิงอารยา ลิมอ่อน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๓๐
เด็กหญิงปนัดดา เข็มงามดี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๓๑
เด็กหญิงกนกรดา คำมนะ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๓๒
เด็กหญิงศศิธร แสงประพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๓๓
เด็กหญิงศิริประภา ประภาษี

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๓๔
เด็กหญิงชมพูนุช ตลับแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๓๕
เด็กหญิงวิมลรัตน์ จันไข

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๓๖
เด็กหญิงสุพรรษา ประคำนอก

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๓๗
เด็กหญิงศิริภาดา ศรีหริง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๓๘
เด็กหญิงบัณฑิตา ขันทัพไทย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๓๙
เด็กหญิงทิฆัมพร สระสิทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๔๐
เด็กหญิงวริศรา วินิจสุมานนท์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๔๑
เด็กหญิงกชนันท์ พันธเสน

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๔๒
เด็กหญิงปวริศา ปกประโคน

๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๔๓
เด็กชายชนพัฒน์ ม่านเขียว

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๔๔
เด็กหญิงเอืองฟา

้

กุลด้วง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๔๕
เด็กหญิงอรกัญญา ฤทธิธรรม

๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๔๖
เด็กชายภูวนัย ไพรสันต์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๔๗
เด็กชายสิทธิพล สบู่ทอง

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

ชย ๔๔๖๐/๘๓๔๘
เด็กชายชัยกมล สอนสะอาด

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๔๙
เด็กชายจิตติพัฒน์ สอนสะอาด

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๕๐
เด็กหญิงรัตนาวลี พรหมเมตตา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขวัญติด

๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๕๒
เด็กชายศักดิดา

์

ถือศักดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๕๓
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ประสวรศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๕๔
เด็กชายอนุรักษ์ มูลตรีภักดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๓๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๓๕๕
เด็กหญิงภาวิณี ดวงแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๕๖
เด็กชายธวัตรชัย มหาชัย

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๕๗
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

คำมะปะนา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๕๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุดดีเคน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๕๙
เด็กหญิงวชิรยาณ์ กองทุย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๖๐
เด็กชายพิชิตพงษ์ แสนกุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๖๑
เด็กหญิงอทิตยา พลาศรี

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๖๒
เด็กหญิงอรวี บรรจง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๖๓
เด็กหญิงพิมภิกา แก้วโก่ย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๖๔
เด็กชายศุภณัฐ สร้อยกระโทก

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๖๕
เด็กหญิงกวินทิพย์ คัทเนตร

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๖๖
เด็กชายรพีภัทร แก้วเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๖๗
เด็กชายอภิรักษ์ เรืองเจริญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๖๘
เด็กหญิงขนิษฐา ขาวภูเขียว

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๖๙
เด็กชายปยะพงษ์ วงจอม

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๗๐
เด็กชายวิษณุ โพธิเสือ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๗๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ สงมา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๗๒
เด็กชายนนทวัธ สิทธิคอน

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๗๓
เด็กชายบวรวิชญ์ จิตรมาดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๗๔
เด็กชายพิเบศ เต็มไทสงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๗๕
เด็กชายยุรนันท์ วันชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๗๖
เด็กชายวุฒิภัทร ศรีเงิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๗๗
เด็กชายสรายุทธ แซกรัมย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๗๘
เด็กชายอชิระ คำตือ

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๗๙
เด็กชายอรุชา มาลา

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๘๐
เด็กชายอัชพงษ์ ไชยรักษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๘๑ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
ประเสริฐสาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๘๒
เด็กหญิงญานิน พรมประภา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๘๓
เด็กหญิงนิภาพร คำใบศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๘๔
เด็กหญิงบุญญานุช หอมคุณ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๘๕
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์คูณ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๘๖
เด็กหญิงปรียานุช ขันอาสา

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๘๗
เด็กหญิงพรนภา ทัพภูธร

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๘๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน ดาวทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๘๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ วันชัย

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๔๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๓๙๐
เด็กหญิงไพรินทร์ กุลด้วง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๙๑
เด็กหญิงภัทรวดี เค้พวง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๙๒
เด็กหญิงโยษิตา ตู้ภูมิ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๙๓
เด็กหญิงรินระณี เจนวิถี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๙๔
เด็กหญิงรุ่งนภา บุญสุข

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๙๕
เด็กหญิงวราภรณ์ เอกวงษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๙๖
เด็กหญิงวริศรา ลีลาด

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๙๗
เด็กหญิงศรัญญา สอนเวียง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๙๘
เด็กหญิงสุวนันท์ สำราญรืน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๓๙๙
เด็กหญิงอธิริญา ปุราชะใน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๐๐
เด็กชายพิบูลย์รักษ์ โหมดนอก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๐๑
เด็กหญิงสายใจ สำราญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๐๒
เด็กชายกิตติพงษ์ วิยาโรจน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๐๓
เด็กชายจารุวัฒน์ จินดาพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๐๔
เด็กชายจิรศักดิ

์

บึงอำพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วข้อ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๐๖
เด็กชายเทอดศักดิ

์

บำรุงเขต
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๐๗
เด็กชายธีรพัฒน์ เปรมประยูร

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๐๘
เด็กชายธีรภัทร์ ลุนบุดดา

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๐๙
เด็กชายนนทนันท์ บัวพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๑๐
เด็กชายผดุงศักดิ

์

มารอบ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๑๑
เด็กชายพงษ์เทพ มะลัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๑๒
เด็กชายมานัส ตู้ประเสริฐ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๑๓
เด็กชายวีรพงษ์ อินปญญา

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๑๔
เด็กชายสรรเพชร ต่อชีวี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๑๕
เด็กชายสิงหา สีทำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๑๖
เด็กชายสิทธิชัย อินปา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๑๗
เด็กชายสุวัฒน์ ไวสุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๑๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชยสิทธิ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๑๙
เด็กหญิงกาญจนา ต่อวาส

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๒๐
เด็กหญิงนันทิดา จักรโนวัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๒๑
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ โฮมเปอย

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๒๒
เด็กหญิงปยมาศ ทองไทย

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๒๓
เด็กหญิงพัชนีพรรณ จันศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๒๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชนะเสมา

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๔๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๔๒๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ ช่างหล่อ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๒๖
เด็กหญิงรัชดา คำแร่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๒๗
เด็กชายทักษ์ดนัย พรมทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๒๘
เด็กชายธราดล จันทิระ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๒๙
เด็กชายปกรณ์สิริโชค พิทักษ์พล

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๓๐
เด็กชายปทณพล คงคำสิงห์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๓๑
เด็กชายวิทวัฒน์ ลาภโชค

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๓๒
เด็กชายอัทวิโรจน์ สิทธิวงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๓๓
เด็กหญิงกุลธิดา มาชา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๓๔
เด็กหญิงเกศรินทร์ บาทชารี

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๓๕
เด็กหญิงขวัญกมล บุญบาล

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๓๖
เด็กหญิงทิพย์ประทุม คำสีทา

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๓๗
เด็กหญิงปารีรัตน์ ผาดจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๓๘
เด็กหญิงวิรัญญา หมืนทัศน์

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๓๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรวงค์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๔๐
เด็กหญิงสุภาษร คำตือ

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๔๑
เด็กหญิงสุริภา พรมลุน

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๔๒
เด็กหญิงแสงอรุณ ขวัญโพก

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๔๓
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ จันดาหาญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๔๔
เด็กชายขัตติพงษ์ ชัยศิรินทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๔๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

ตลับเงิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๔๖
เด็กชายนที ทานา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๔๗
เด็กชายบุญถึง พลเบ้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๔๘
เด็กชายวุฒิชัย ทุมเทียง

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๔๙
เด็กชายวีรพงศ์ สมสี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๕๐
เด็กชายอภินันท์ เน็ตแสงสี

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๕๑
เด็กหญิงฌัชมน อินทรโชติ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๕๒
เด็กหญิงวาทินี ปราบพาล

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๕๓
เด็กหญิงสุภาพร คามกระสบ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๕๔
นายขวัญชัย กุดนอก

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๕๕
เด็กชายณัธวัณน์ ถาวรชน

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๕๖
นายทรงชัย เต็มวงษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๕๗
นายรัฐติพงษ์ เจนไพร

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๕๘
เด็กชายรุติพงษ์ แสนคำ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๕๙
นายศรัณย์ สุทธิการ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๔๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๔๖๐
นายศิลายุ อิวตาพา

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๖๑
นายอมรเทพ ธวัชศิลปศร

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๖๒
นางสาวกาญจนา น้อยแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๖๓
นางสาวเกษกนก เกาะกิง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๖๔
นางสาวจารุพร จอดพรม

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๖๕
นางสาวจิราภรณ์ แก้วปงเมือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๖๖
นางสาวปยะดา ปนแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๖๗
เด็กหญิงพรชิตา จิตเจริญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๖๘
เด็กหญิงพัชราภา เกิดมงคล

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๖๙
นางสาวพัชรินทร์ เดชบำรุง

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๗๐
นางสาวแพรงพราว ยอดอาจ

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๗๑
นางสาวไพรินทร์ คลังภูเขียว

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๗๒
นางสาวมุกดา กบขุนทด

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๗๓
นางสาวเมทะนี เลิศขามปอม

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๗๔
นางสาวสิรินญา ผิวทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๗๕
นางสาวสุชาดา ลาจันทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๗๖
นางสาวอพัชรา เหล็กภูเขียว

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๗๗
นางสาวอรพรรณ ฟงราษฎร

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๗๘
นายพงศกร อินทร์งาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๗๙
นายโชคชัย กลินศรีสุข

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๘๐
นายณัฐพงศ์ อ่อนอภัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๘๑
นายดวงเฉลิม พลงาม

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๘๒
นายปยะพงษ์ ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๘๓
นายยุทธพงษ์ นาคมัน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๘๔
นายศักดิดา

์

ญาตินิยม
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๘๕
นายอนันต์เดช บุญมา

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๘๖
นายอนุรักษ์ ต่อศักดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๘๗
นางสาวทัศนีย์ แสงวิเศษ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๘๘
นางสาวศิริรัตน์ สรสิทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๘๙
นางสาวสิรินทิพย์ จิตรกระจ่าง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๙๐
นางสาวอัญชลี เลิศคอนสาร

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๙๑
นางสาวอัมพร กบขุนทด

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๙๒
นายเกียรติศักดิ

์

แย้มอดุลย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๙๓
นายดลศักดิ

์

เยียมสันเทียะ

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๙๔
นางสาวปพัชญา นามนอก

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๔๓ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๔๙๕
นายนันทวัฒน์ คำแข

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๙๖
นายพุฒิพงษ์ พันไธสง

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๙๗
นางสาวนภาพร มีสิด

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๙๘
นางสาวประภาภรณ์ มีสิด

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๔๙๙
นางสาวรุจิรา กวยทิ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๐๐
นางสาวสุดารัตน์ จิตไธสงค์

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๐๑
นางสาวสุนิสา คบสหาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๐๒
นายจันทรัช จอดพรม

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๐๓
นายธนา ผาคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๐๔
นายวีรพล ปราบอธรรม

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๐๕
นายศุภกร เติมวุฒิ

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๐๖
นายสันต์คม มาตุ้ม

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๐๗
นางสาวกิตติญากร ต่อชีวัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๐๘
นางสาวนรีพร ตู้จำรูญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๐๙
นางสาวพิมลวรรณ ตู้ภูมิ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๑๐
นางสาวพิมลพรรณ จิตรเสงียม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๑๑
นางสาวสุกัญญา สงวนศักดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๑๒
นายสายันต์ เต็มไทสงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๑๓
นายอลงกต ศรีนวล

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๑๔
นางสาวกัลยา บุตรหาร

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๑๕
นางสาวจุฑามาศ ประเสริฐ

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๑๖
นางสาวจุฬาทิพย์ คำเย็นสา

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๑๗
นางสาวนริศรา กิจสุธำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๑๘
นางสาวชรัญดา หวายสด

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๑๙
นางสาวยนลดา บัวลา

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๒๐
นางสาวสุจิตรา อินปา

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๒๑
นางสาวสุดารัตน์ ชาติชำนาญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๒๒
นายสมรัก ตู้ภูมิ

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๒๓
นางสาวเจมจิรา จันมา

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๒๔
นายธวัชชัย โนนเปลือย

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๒๕
นายศราวุฒิ อินปญญา

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๒๖
นายอำพล เจริญเกียรติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๒๗
นางสาวกิริยา เพียงจันทร์

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๒๘
นางสาวนัตธิตา ศิริไมย

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๒๙
นางสาววิราชิณี อินปา

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๔๔ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๕๓๐
นายสหศวัฒน์ วายทุกข์

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๓๑
นางสาวภาวิณี รอดประชา

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๓๒
นายศุภชัย พลหินลาด

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๓๓
นายไกรฤทธิ

์

กะสันเทียะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๓๔
นายจตุรเทพ เต็มราษี

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๓๕
นายธงไชย จอดพรม

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๓๖
นายสนธยา เจริญขวัญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๓๗
นายกำแหง ต่อชีวัน

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๓๘
นางสาวชฎารัตน์ แตงทิพย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๓๙
นางสาวณัฐพร ปนแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๔๐
นางสาวนริศรา คำสีเทา

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๔๑
นางสาวนำอ้อย เกตุโท

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๔๒
นางสาวเบญจมาศ ชัยโคตร

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๔๓
นางสาวพรพิมล รักตรง

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๔๔
นางสาวสาธินี ทองตัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๔๕
นางสาวอภิญญา แสนตา

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๔๖
นางสาวอภิษร ยศจำรัส

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๔๗
นางสาวอรอนงค์ ตังใจ

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๔๘
นางสาวทิพย์รดา ศรีเงิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๔๙
นายภูมิชัย พิทักษ์พล

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๕๐
นางสาวนรินทร์ ขุนตา

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๕๑
นางสาวนฤมล มาชา

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๕๒
นายไพรรัตน์ เจริญเกียรติ

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๕๓
นางสาวกมลชนก บุญภิญโญ

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๕๔
นายอานนท์ เน็ตแสงสี

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๕๕
เด็กชายเศรษฐพงษ์ กีรติพลพงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๕๖
เด็กชายวุฒิชัย ศรีบุญเรือง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๕๗
เด็กชายพีรพัฒน์ พลไธสง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๕๘
เด็กชายศรายุทธ จันทร์พิมาย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๕๙
เด็กชายธนากร จันทิระ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๖๐
เด็กชายวรากร สมสี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๖๑
เด็กหญิงปยนุช กะสันเทียะ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๖๒
เด็กหญิงนุชศรา ฤากำลัง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๖๓
เด็กหญิงฐานิญา จิตรเจริญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๖๔
เด็กหญิงธนิษฐา กุลด้วง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด วัดโคกก่องวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๔๕ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๕๖๕
เด็กหญิงรุ่งทิวา ศรีสุข

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๖๖
เด็กชายคุณากร ต่อชีวัน

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๖๗
เด็กชายวิรภัทร เทพวงษ์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๖๘
เด็กชายสิริวัฒน์ โตลำมะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๖๙
เด็กชายพงศกร บุญภิญโญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๗๐
เด็กชายวรวิทย์ ขันมัง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๗๑
เด็กชายศิริวัฒน์ ฉลาดลำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๗๒
เด็กชายพงศภัค ชูชีพ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๗๓
เด็กชายณัฐพล โคสารคุณ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๗๔
เด็กชายภูวนัย จินดาพงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๗๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ มีตือ

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๗๖
เด็กชายธีรชัย วรานัด

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๗๗
เด็กชายธีรชัย ศรีเคน

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๗๘
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญภิญโญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๗๙
เด็กชายฐปกร ต่อศักดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๘๐
เด็กหญิงนันทนภัสฆ์ เติมวุฒิ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๘๑
เด็กหญิงอภิญญา ตู้เพชร

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๘๒
เด็กหญิงบัณฑิตา นันทวงค์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๘๓
เด็กหญิงสุชาวดี สุทธิสนธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๘๔
เด็กหญิงกิตติยา ช่างคำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๘๕
เด็กหญิงกชกร ปราสาร

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๘๖
เด็กหญิงสุภาพร ตลับเงิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๘๗
เด็กหญิงจันทิมา พลประเสริฐ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๘๘
เด็กหญิงปาลิตา ใจอุ่น

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๘๙
เด็กหญิงพิสมัย หนูทัศน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๙๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ เปยจำปา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๙๑
เด็กหญิงทิพยา เหิมสารจอด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๙๒
เด็กหญิงปรียาภัทร ดวงวงษา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๙๓
เด็กหญิงสุนิสา ต่อศักดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๙๔
เด็กหญิงนำเปรียว

้

ดวงศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๙๕
เด็กชายณัฐพล จันทร์มา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๙๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญวัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๙๗
เด็กชายณัฐพงษ์ สอนวงค์แก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๙๘
เด็กหญิงกุลธิดา บุญพรม

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๕๙๙
เด็กชายณภัทร ฤานาม

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๔๖ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๖๐๐
เด็กชายศรัณยู โพธิชัย

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๐๑
เด็กหญิงธิติญา หินวิเศษ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๐๒
เด็กชายภูวไนย บุญทวี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๐๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน เต็มผล

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๐๔
เด็กหญิงธันยมัย พลนิกาย

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๐๕
เด็กชายชนะชัย อุคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญวงค์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๐๗
เด็กชายธรรมนูญ ญาตินิยม

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๐๘
เด็กชายณัฐพงษ์ จันภูมิ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๐๙
เด็กชายนัฐวุฒิ สาวิกัน

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๑๐
เด็กชายภูรีภัทร เมฆชะอุ้ม

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๑๑
เด็กชายนพภานุ ภูมิคอนสาร

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๑๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชัยคีรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๑๓
เด็กหญิงณิชารีย์ ต่ออำนาจ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๑๔
เด็กชายบันเทิง สิริโภไคย

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ปราบพาล

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๑๖
เด็กชายกรวิทย์ ส่งเสริม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๑๗
เด็กชายภูริพัฒธ์ ช่างเกวียน

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๑๘
เด็กชายอัษฎาวุฒิ ลาภถึง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๑๙
เด็กชายศุภกร โสระมรรค

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๒๐
เด็กหญิงชุลีพร อนุวัยยา

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๒๑
เด็กหญิงพรทิพย์ มีอุตสาห์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๒๒
เด็กหญิงจีราภรณ์ รถหามแห

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๒๓
เด็กหญิงพาทินธิดา ชาติชำนาญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๒๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปรีดีวงศ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๒๕
เด็กชายชินวัฒน์ พลเบ้า

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๒๖
เด็กชายภูผา เปรมประยูร

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๒๗
เด็กชายชลระทิตย์ สีหาอินทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๒๘
เด็กหญิงพิมลวรรณ ล้วนมงคล

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๒๙
เด็กหญิงศุลีพร แสนพิมพ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๓๐
เด็กชายวิทยา ศิริพันธ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๓๑
เด็กชายศิขรินทร์ แสนพิมพ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๓๒
เด็กหญิงกนกพร เพชรลำ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๓๓
เด็กหญิงขวัญฤดี บุญมี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๓๔
เด็กหญิงปยนุช คำอยู่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๔๗ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๖๓๕
เด็กชายหนึงมงคล

่

รอดเนียว

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๓๖
เด็กหญิงปวีณา สอนสะอาด

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๓๗
เด็กชายจิรโชติ แก้วแย้ม

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๓๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ โนนเปลือย

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๓๙
เด็กหญิงสุกัญธิดา บึงอำพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๔๐
เด็กชายมฆวัน เกงชัยภูมิ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาว่าน วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ จิตรชืน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาว่าน วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๔๒
เด็กหญิงแสงตะวัน มานาดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาว่าน วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๔๓
เด็กหญิงรุ้งตะวัน บุญบำรุง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาว่าน วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๔๔
เด็กชายอดิศร เต็มวงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาว่าน วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๔๕
เด็กหญิงนริศรา บัวตุ้ย

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาว่าน วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๔๖
เด็กชายกิตติพงษ์ ชัยบุญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาว่าน วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๔๗
เด็กชายณรงค์ชัย ขอสันเทียะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาว่าน วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๔๘
เด็กชายณรงค์รัตน์ ภูมิคอนสาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๔๙
เด็กชายณภัทร สมอบ้าน

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๕๐
เด็กชายนัฐพงศ์ อะโน

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๕๑
เด็กชายสุรวุฒิ นาทองลาย

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๕๒
เด็กชายณัฐพงศ์ จรูญศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๕๓
เด็กชายปวิณพล หนองคำแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๕๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ ภูมิคอนสาร

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๕๕
เด็กหญิงลักษณารีย์ พวงเงิน

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๕๖
เด็กหญิงธัญชนก สะมีกลาง

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๕๗
เด็กหญิงอชิรญา เขตศิลปชัย

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๕๘
เด็กหญิงวิภารัตน์ จันทะหาร

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๕๙
เด็กหญิงนพรัตน์ มีมาก

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๖๐
เด็กหญิงกชกร บุญจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๖๑
เด็กชายนวพล ล้วนมงคล

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๖๒
เด็กชายชุติพนธ์ คงคาใส

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พระราษี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๖๔
เด็กชายภูริภัทร์ สิมจันทึก

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๖๕
เด็กชายจิรพัด วงษ์ธรรม

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๖๖
เด็กชายพรไพโรจน์ นาสืบ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๖๗
เด็กชายนครินทร์ ธนูทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๖๘
เด็กหญิงวิมลวรรณ มาตรชู

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๖๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เหล่าคนค้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๔๘ / ๒๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๖๗๐
เด็กหญิงเปรมฤดี แต่งทิพย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๗๑
เด็กหญิงเบญญาภา โคนชัยภูมิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๗๒
เด็กหญิงพรชิตา ไยบัว

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๗๓
เด็กหญิงแพรวา โสดา

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๗๔
เด็กหญิงปาริชาต ชัยบุตร

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๗๕
เด็กหญิงอิสริยา สีทำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๗๖
เด็กหญิงชนิษฐา หนองคำแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๗๗
เด็กชายพรพิพัฒน์ พันธ์หงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๗๘
เด็กหญิงมนัสสนันท์ เจนไร่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๗๙
เด็กหญิงพิยดา ภูมิชูชิตร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๘๐
เด็กหญิงลลิตา นาทองลาย

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๘๑
เด็กชายกษิดิส พรมทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๘๒
เด็กหญิงณัฐธิดา พรมทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๘๓
เด็กชายวรัญู เพียงจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๘๔
เด็กชายณัฐรักษ์ บุญจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๘๕
เด็กหญิงณัฐภัทรา หมืนแก้ว

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๘๖
เด็กชายพีรภัทร เมฆสาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๘๗
เด็กหญิงนงเยาว์ เชียงนอก

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย วัดเจดีย์  

ชย ๔๔๖๐/๘๖๘๘
เด็กชายภูผา พงษ์สระพัง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนอุดม วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๖๘๙
เด็กชายรชานนท์ พงษ์สระพัง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนอุดม วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๖๙๐
เด็กชายศิวะพณ เอียมกระโทก

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนอุดม วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๖๙๑
เด็กชายธนกฤต นาคนชม

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนอุดม วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๖๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ชมภูมาตร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนอุดม วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๖๙๓
เด็กหญิงนัทธมนต์ เอือเฟอ

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนอุดม วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๖๙๔
เด็กหญิงชมพูนุช เลียงศร

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนอุดม วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๖๙๕
เด็กหญิงมนัสญา หนูชม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนอุดม วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๖๙๖
เด็กหญิงบัญจรัตน์ จำรัสแนว

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนอุดม วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๖๙๗
เด็กหญิงเพ็ญนิกา วาสิงหน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนอุดม วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๖๙๘
เด็กชายศราวุฒน์ เหลาแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนอุดม วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๖๙๙
เด็กชายพสธร แย้มฎีกา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนอุดม วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๗๐๐
เด็กชายอิทธิพล ปลืมกมล

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนอุดม วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๗๐๑
เด็กชายธีรวัฒน์ มาดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนอุดม วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๗๐๒
เด็กชายเตชิษฐ์ชัย ประภาษี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๐๓
เด็กชายสิทธิพร พรมเอียม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๐๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปราบอรินทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๔๙ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๗๐๕
เด็กชายวิทวัส มาซา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๐๖
เด็กชายกนกพล นีระพันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๐๗
เด็กชายประศิลป จอดนอก

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีมาก
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๐๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ตลับเพชร

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๑๐
เด็กชายพัชรพล พรมโสภา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๑๑
เด็กหญิงนันธิฎา โชคบัณฑิตย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๑๒
เด็กหญิงวชิราภรณ์ แพนศรี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๑๓
เด็กหญิงศิริวิมล คงคำสิงห์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๑๔
เด็กหญิงศุภรรคศร แนวโสภา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๑๕
เด็กหญิงอริสรา ฝาชัยภูมิ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๑๖ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ฤทธิศักดิ

์ ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๑๗
เด็กชายสำเริง ตินานพ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๑๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๑๙
เด็กชายธนบูรณ์ สุยะมาด

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๒๐
เด็กชายณัฐพงษ์ เดชบำรุง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพิม

่

วัดปาเรไร  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๒๑
เด็กหญิงเกษณี ทาแจ้ง

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดกลาง วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๒๒
เด็กหญิงอธิรัฐชา จินดาพงษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดกลาง วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๒๓
เด็กหญิงวิจิตรา จำรัสโภค

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดกลาง วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๒๔
เด็กหญิงนุ่นธิดา สุขม่วง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดกลาง วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๒๕
เด็กชายธนภัทร เกษสมบัติ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดกลาง วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๒๖
เด็กชายวสิษฐ จังภูเขียว

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๒๗
เด็กชายจักรกฤต เจริญเกียรติ

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๒๘
เด็กชายตุลาการ คงเซียงซา

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๒๙
เด็กชายศศิษฐิ

์

หล้าคำภา
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๓๐
เด็กชายนันทวัฒน์ เนานนท์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๓๑
เด็กชายสุธี ทองดี

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๓๒
เด็กชายอนุชา เพียรการณ์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๓๓
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ปญญารังกา

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๓๔
เด็กหญิงญาณิศา แก้วเขียว

๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๓๕
เด็กหญิงผกามาศ หาญพล

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๓๖
เด็กหญิงจันจิรา น้อยศรี

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๓๗
เด็กหญิงวาสนา สวนชัยภูมิ

๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๓๘
เด็กหญิงรินลดา เจริญสุข

๑๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๓๙
เด็กหญิงกนกวรรณ สารพะเยาว์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๕๐ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๗๔๐
เด็กหญิงกรกนก ชาติสุภาพ

๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๔๑
เด็กชายศุภณัฐ ศรีจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๔๒
เด็กหญิงปยะพร ศรีบุญ

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๔๓
เด็กชายธนัท เจริญเกียรติ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๔๔
เด็กชายนพรัตน์ เจนอาวุธ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๔๕
เด็กชายศุภชัย เจนดง

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๔๖
เด็กชายวุฒิชัย เติมวิถี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๔๗
เด็กชายเพิมพูล

่

หอมจู
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๔๘
เด็กชายชวัลวิทย์ เกตสมบัติ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๔๙
เด็กชายจักรภัทร บุญสะอาด

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๕๐
เด็กชายศิริโชค จิตรกล้า

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๕๑
เด็กชายพัชรพล พลศักดิขวา

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๕๒
เด็กหญิงพัชรพร ศรีคาม

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๕๓
เด็กหญิงพัชรพร พันธ์ทุม

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๕๔
เด็กหญิงกิตติยา จิตขยัน

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๕๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทร์สว่าง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๕๖
เด็กหญิงทิพพรัตน์ เสมาเพชร

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๕๗
เด็กหญิงกนกทิพย์ หงษ์วิลัย

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๕๘
เด็กหญิงยุพินสายใจ จิตเสงียม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๕๙
เด็กหญิงณัฐชา เจริญศักดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๖๐
เด็กหญิงณัฐสิริ จิตรเสงียม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๖๑
เด็กหญิงอาริษา เถาวรรณ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๖๒
เด็กชายศุกุลวัฒน์ ภูศิฤทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๖๓
เด็กชายพีรพัฒน์ พ่วงพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๖๔
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ แก้วกาญจน์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๖๕
เด็กชายธราวุฒิ เจริญเกียรติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๖๖
เด็กชายกิตติวัฒน์ เจนดง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๖๗
เด็กชายเอกรินทร์ แนวโสภี

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๖๘
เด็กชายรัฐภูมิ พันเนียม

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๖๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญมา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๗๐
เด็กชายภควัตน์ เจนอาวุธ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๗๑
เด็กชายปวริศ วงษ์คำโสม

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๗๒
เด็กชายวัชระ ลบไพรินทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนโจด วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๗๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ระวังกลาง

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนโจด วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๗๔
เด็กชายศิริวัฒน์ สีหาวัตร

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนโจด วัดกุดมะนาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๕๑ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๗๗๕
เด็กชายวีรภพ โสดา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๗๖
เด็กชายยศพล นันทพล

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๗๗
เด็กชายสุวรินธร ตีอกทำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๗๘
เด็กชายกิตติทัต บุตรพรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๗๙
เด็กหญิงอาริยา เจริญขวัญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๘๐
เด็กหญิงวรนุช พันวิเศษ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๘๑
เด็กหญิงชนัฐดา เจนดง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๘๒
เด็กหญิงชนิดา แสนซิว

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๘๓
เด็กหญิงสาวิตรี จำรัสไวย

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๘๔
เด็กหญิงสิริมาศ โมกขาว

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๘๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขดภูเขียว

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๘๖
เด็กหญิงวรรณพร โม่งปราณีต

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๘๗
เด็กหญิงจอมขวัญ ภูโทถำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๘๘
เด็กชายวิวัฒน์ พันวิเศษ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๘๙
เด็กหญิงอุลัยพร แซ่เตียว

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๙๐
เด็กหญิงพัณณิตา สามา

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๙๑
เด็กหญิงสุพักษร จิตรเสงียม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๙๒
เด็กหญิงพรมณี ไวสุวรรณ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๙๓
เด็กชายกฤษรานนท์ ประเสริฐ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๙๔
เด็กชายอธิชา พะละ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๙๕
เด็กหญิงมัทติตา กินเสน

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๙๖
เด็กหญิงสุภัสสร จิตรกล้า

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๙๗
เด็กหญิงณัฎฐวิตา คำมูล

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๔๖๐/๘๗๙๘
เด็กหญิงฑิฆัมพร นามหล้า

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแคน วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๗๙๙
เด็กหญิงพรนิษา พะเยาว์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแคน วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๐๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร นวลศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแคน วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๐๑
เด็กชายกฤษณะกันต์ เทิดภูเขียว

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคน วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๐๒
เด็กชายชญานนท์ อิวตาพา

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกทา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๐๓
เด็กชายณัฐพล งอกงาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกทา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๐๔
เด็กชายสุรเชษฐ กันประเวท

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกทา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๐๕
เด็กหญิงกาญจนา บุญโสม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกทา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๐๖
เด็กหญิงนิรมลรัตน์ ชาติชำนาญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกทา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๐๗
เด็กหญิงเอือมพร

้

เจริญพงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกทา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๐๘
เด็กหญิงบุษบา บุญบำรุง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกทา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๐๙
เด็กหญิงปาริฉัตร บุญภิญโญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกทา วัดนาผักเสียน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๕๒ / ๒๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๘๑๐
เด็กชายอนุวัฒน์ โนเปลือย

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกทา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๑๑
เด็กชายวีระศักดิ

์

กุลเกลียง

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๑๒
เด็กชายวุฒิชัย สีสูงเนิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๑๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญภิญโญ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๑๔
เด็กชายรชต เกตขุนทด

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๑๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จำรัสไว

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๑๖
เด็กหญิงพรณภา แสนธรรมมา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๑๗
เด็กหญิงพัชรภรณ์ หล่องบุตรศรี

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๑๘
เด็กหญิงณรินทร ท้นที

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๑๙
เด็กหญิงวิภาดา ศรีทอง

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๒๐
เด็กหญิงพิชญา ลุยตัน

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๒๑
เด็กหญิงอชิรญา จันเวียง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๒๒
เด็กหญิงปยพร ดอนเตาเหล็ก

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๒๓
เด็กหญิงปวีณา ปนสกุล

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๒๔
เด็กชายยุทธนา เฉิดดิลก

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๒๕
เด็กชายไชยวัฒน์ ทัพธานี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๒๖
เด็กชายฉัตรชัย ขวัญจำเริญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๒๗
เด็กชายอัษฎาวุธ ดลราษี

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๒๘
เด็กหญิงอนุภัทร เดชวิจารย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๒๙
เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์ จันทร์บุรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๓๐
เด็กชายธนพล เดชครอบ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๓๑
เด็กหญิงสุภัสรา แก้วตา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๓๒
เด็กชายสุทธิชัย น้อยดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๓๓
เด็กชายระพิณ เคนถาวร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๓๔
เด็กชายเสกสรรค์ จันทร์หล่ม

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๓๕
เด็กชายอนุชา แปยอ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๓๖
เด็กชายธีรภัทร หวัดสูงเนิน

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๓๗
เด็กหญิงพรประภา นานิโนน

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๓๘
เด็กหญิงอรวรรณ หลอดอาษา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๓๙
เด็กหญิงมาริสา สำราญรมย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๔๐
เด็กหญิงทัศนีย์ ศรีจุมพล

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๔๑
เด็กชายสุกฤษฎ์ ยวนหมืน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๔๒
เด็กชายกฤษณ เมืองงิวราย

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๔๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีหาวัตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๔๔
เด็กชายคงกฤษณ์ หอมจู

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๔๖๐/๘๘๔๕
เด็กชายอานนท์ เดชบำรุง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใต้ วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๔๖
เด็กชายสุขสันต์ ฤาชา

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใต้ วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๔๗
เด็กชายรัชภูมิ ภูมิคอนสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใต้ วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๔๘
เด็กหญิงพรนภา ทับทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใต้ วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๔๙
เด็กหญิงวริยา ชาติพหล

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใต้ วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๕๐
เด็กหญิงเต็มดวง อ่อนพิมพ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใต้ วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๕๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ สิบรัมย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใต้ วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๕๒
เด็กหญิงธิวาภรณ์ อุบลวรรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใต้ วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๕๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

วงชาน้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศาลา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๕๔
เด็กชายสมิทธิ

์

เต็มใจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๕๕
เด็กหญิงจิรัฐกาล หอมจู

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๕๖
เด็กหญิงณัฐพร พรมเวียง

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๕๗
เด็กหญิงทิพย์ดา จันบุดสา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศาลา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๕๘
เด็กหญิงปาลิตา เกียนนอก

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๕๙
เด็กหญิงภัศรา ชาติพหล

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๖๐
เด็กชายสหภาพ ลาภสถิต

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศาลา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๖๑
เด็กชายมานพ แบบบาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศาลา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๖๒
เด็กหญิงวศินี สายสู่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศาลา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๖๓
เด็กหญิงสุชาดา หันตุลา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศาลา วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๖๔
เด็กชายศรวัสย์ สุภากุล

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๖๕
เด็กหญิงพรพิมล ดลราษี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๖๖
เด็กหญิงพิมพรรณ ดวงภูเขียว

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๖๗
เด็กหญิงวรรณิดา พัวศรี

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๖๘
เด็กหญิงชลธิชา ดลราษี

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๖๙
เด็กหญิงปรียานุช ชะนะบัว

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๗๐
เด็กหญิงกนกรัตน์ ศรศักดิสิทธิ

์ ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๗๑
เด็กชายธนกฤต สมานสุข

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๔๖๐/๘๘๗๒
เด็กหญิงดรุณี ทองดีพะเนาว์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดนาผักเสียน

้

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจดีย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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