
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๕,๖๑๔ คน ขาดสอบ ๑,๘๐๗ คน คงสอบ ๓,๘๐๗ คน สอบได้ ๒,๙๐๕ คน สอบตก ๙๐๒ คน (๗๖.๓๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายชินบัญชร จุลอักษร

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ เก็งชัยภูมิ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงนิจิตรา มวลชัยภูมิ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงนิตยา ปรางชัยภูมิ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงปภัสรา โยธะการี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงพรไพลิน ธิเนตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงสุนิสา ใยโนนตาด

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงสุพรรษา วงษ์รัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงอรุโณทัย ศรเวช

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยนา

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงพิพรดา เพ็งชัยภูมิ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงธัญชนก วอนอก

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงนลินี คตภูธร

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ ภูมิเมือง

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงวิภาพร กาลเขว้า

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงกฤตยา วัชรคุปต์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายไชยวัฒย์ เวียงชัยภูมิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายณัฐวัตร ศิริ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายทรงพล เพียรชัยภูมิ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายธนกร อุชกาล

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายธีรพัฒน์ แซ่ก้วย

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายพงศภัค แก้วจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายศักดิกร ใจกระเสริม

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายศุภกิจ โสวัณณะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายอชรายุ คุณอุดม

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายอธิษฐาน ชนะหาญ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงเดือนฉาย แก้วขวาน้อย

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงธนาภรณ์ คำนึง

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงปญจมาพร บุญญานุสนธ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงปยะดา รักษาภักดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงศศิการณ์ เมฆหมอก

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงศิริลักณ์ กุลวิเศษ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงสิริยา ธรรมรังษี

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงอักษราภัค เลาลาด

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายอภิรักษ์ กุมภาว์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงยุวดี เลิกนอก

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงวัชราพร เพือนสงคราม

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ ใจปลืม

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สินดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๔๑ เด็กหญิงอุษณียาภรณ์
ศรีตุ้มแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายธนวัฒน์ เจนบ้านผือ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายอภิลักษณ์ ภู่ชัยภูมิ

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายอัษฎาวุธ โพธิบุญปลูก

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงกัลยา เพือนสงคราม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ มณีวรรณ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงกิติยา ถึงลาภ

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงนภัสสิริ ประทุมเวียง

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงปวีณนุช ม่วงเพชร

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงพัชรี อินาวัง

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คงยิง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงเมทินีย์ บุญเอียม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงรุจิรา แก้วใส

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงวิภาวรรณ เกษทองมา

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงศุภรัตน์ บุญเริม

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงสุชัญญา ดิงเกษ

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงสุฐิตรา พริงสกุล

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ คำสุกดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงสุวรรณภา น้อยทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงสุวรรณี ตรงเมธี

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงหงษ์ฟา บำรุงชัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายกฤษดา น้อยวิเศษ

๒๑/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายกวิน วันนา

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายถิรวัฒน์ อ้อชัยภูมิ

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายธนัญชัย กีบสันเทียะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายปญญา เงินชัยสงค์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายมิกตินัย เจริญคุณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

สมวงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงกิริยา เชือคิรี

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงธันยพร หาญรุก

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงนริศรา ชะนะพาล

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงนัทพร ศรีธัญรัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๗๔ เด็กหญิงประภาพรรณ
อุณหทวีทรัพย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงรัชนีกร แก้วกัลยา

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงสุวรรณา จินสมบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงอริสสรา เปลียนจันอัด

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงอารญา ยศรุ่งเรือง

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงแคทรียา มาชัยภูมิ

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ แก้วโยน

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงเปมิกา เวียนนอก

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงรินรดา วุฒิประดิษฐ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายกิตติกร ถนอมสัตย์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายเกรียงไกร พิมพ์เมืองเก่า

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายพิศณุ ไพรศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายอภิชาติ เมฆส่วน

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายธนพล ไชยโกฏิ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๘๘
นายธนารัตน์ เดชชัยภูมิ

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายธีรพล ชาติชัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายธีระชา บรรจงกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายสิทธิพร ล้อไพบูลย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงกัลยาณี ชาติศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ จำนงบุญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงนงนุช งามดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓ / ๘๔
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ชย ๔๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายทวีศักดิ

์

คดขวาน้อย
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงใบเฟร์น หงษ์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายทิวเทพ งอกศิลป

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงพรวิลัย ขกชัยภูมิ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงสุรีย์พร แสนทวี

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงอัญชริกา แก้วสำราญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงธัญญรัตน์ เขตเขว้า

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายอภิวัฒน์ ภักดักุล

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๐๓
นายอาทิตย์ เบ๊ะกี

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๐๔
นางสาวพลอยไพลิน วิเชียรพราย

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงศรัญญา ผลคง

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงสุธิสา เพือนสงคราม

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๐๗
นางสาวอทิตยา สิงห์ทะเล

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงเอียมสกุล

่

หมวดศรีธา
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๐๙
นางสาวขนิษฐา ปาหลา

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๑๐
นายทินกร ศรีครไทย

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงกัณฐมณี จำปาสี

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงปนัดดา ตุ้ยพิมาย

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๑๓
นางสาวภควรรณ นิมิตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๑๔
นางสาวอภัสดา รุ่งโชติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๑๕
นางสาวอมรรัตน์ เฉลาชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงจรียา แสนนาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๑๗
นายสมัคร บุญชู

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายฉัตรชัย สานสืบพันธุ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายชิติพัทธ์ ยศอักษร

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๒๐
นางสาวอรัญญา บุญภูมิ

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงกิงฟา

่

ดาโม้
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สุทธิวงษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงชรินรัตน์ หาญรบ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สิทธิวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงณัฐนาฏ อยู่ภักดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงปริชญา ศุภมาตย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงปุณยนุช พรหมสุคนธ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงแพรพลอย เทียนวุฒิ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงมัญชุภา บุญเสริม

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔ / ๘๔

้
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ชย ๔๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงมัณฑนา ลีแวง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงวรลัญษ์ ผิวบัว

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงศุภริญา โภชนะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรแสน

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๓๔ เด็กหญิงสุมาลีแอลเลน่า

โบแลม
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงอริศรา ต่ายจิว

๋

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ฉางชัยภูมิ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงชนกชนม์ ปริเตนัง

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงชลธิดา จันปญญา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงฐิติมา บุญจัด

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงณัชชา พิมลนอก

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บ่อทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงธัญพร มาตศรีกลาง

๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงภัทรธนิดา สุพิพัฒนโมลี

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ โชคบำรุง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงยวิษฐา กระแสกุล

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงสิรินภา ปดทุม ๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ฐานวิเศษ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงอชิรญา ยวงสุวรรณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงกมลนิตย์ ภู่บัว

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงกวิสรา ราชาโคตร

๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงจิตติมา จามิเคน ๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงจิรัชยา ปญญาชนะวงศ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงญาณิศา ฟกบาง ๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงธัญญาพร กำลังทรัพย์

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงณัฐธิญาพร สง่าแรง

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงนำเพชร อ่อนละมัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงปกิตตา ดีขามปอม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงปณิตา สุขสำราญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงปรมา ไตรสงคราม

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงประภาศิริ ปดทุม

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงปญรสีห์ วงษ์ศิลป

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงพัชริดา ประยูรพรหม

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงแพรวา รวยลาภ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงภควดี พิทักษ์กรณ์ ๐/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕ / ๘๔

้
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ชย ๔๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงภัทรพร ภัทรวลี

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงภัทราพร ถนอมจิตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงมุกดา อ่อนสกุล

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงมุกวรินทร์ วัยมุข

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงยุพิณ นนยะโส

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงรวิสรา จีเพชร

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงลลิตา ภูมิสถาน

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงวิยาดา ศรีบุญ

๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงศรัญญา จอกเงิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงสุจิตตรา อินทโชติ ๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงสุฐาศิณี ถนอมสัตย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงสุภนันท์ สายบุตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงอัญชิสา ตาปราบ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงกวิณทิพย์ ขอชมกลาง ๐/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงกัลย์รัตน์ มีอุตส่าห์

๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงกานติมา งาคชสาร ๐/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงเกียวเกด สิงห์ลา ๐/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงขวัญแก้ว หาญรบ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงจุฑามาศ พิเศษฤทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงณัฎฐา แรมดอน ๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงธัญญาณี ศรีสมศักดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงธัญรัตน์ สิริโสภสวรกุล ๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงฤทัยภัทร ผดุงพล

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงนรรธวรรณ พิมพ์อุบล ๐/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงปยาภรณ์ โม่งปราณีต ๐/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงพาฝน วิสัยดี

๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงพิชญธิดา คงโพธิน้อย

์

๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ดอนไสว ๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงพิยดา ศรีชัยภูมิ ๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงมัชฌิมา รังษี

๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงมาลีวัลย์ แก้วกำเนิด ๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงวรรณนิสา คำหล่อ ๐/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงวัชราภรณ์ โสภาง

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ ธงภักดิ

์

๐/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงศุกสกาว สายชำนิ

๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖ / ๘๔

้
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ชย ๔๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงสายนำผึง

้

จำบัวขาว ๐/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงสิรีธร ศิริวิวัฒนานนท์ ๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงสุพัตรา คล้ายคลึง ๐/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงอมราพร ภู่ชัยภูมิ

๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงอริสา ดำรงเชือ

้

๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงกนกวรรณ วังทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงกรีนันท์ สวนจรูญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงกิตนิภา อ้นชาลี

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงกุลณัฐ เสนชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงชนิตรา นิยมชัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงณัฐวรรณธ์ รัตนวิชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงธมลวรรณ ยวงทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงธัญทิพ ณรงค์อินทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงธัญรดา ชาวสวน ๐/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองรัศมี

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงนชาภรณ์ วิลัยปาน ๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงนัชชา พงษ์ศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงนันทนัช ทองยวง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงนำหนึง

่

มุมทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๑๙
นางสาวนิภาดา เซีย

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ อาจนาวัง

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงปณิสรา ชัยนอก

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงประทานพร สิมาชัย ๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงปลิดา ทิพย์วัน

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงปวันรัตน์ สีสา

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงเปรมกมล คุ้มไข่นำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงพรรณชิชา อ้อชัยภูมิ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงแพรพลอย กำลังมาก

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงภาวินี ต่อสกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงรุจิเรข จิวะนนท์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงวัทน์สิริ ศรีวงษ์ชัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงศศิกานต์ กลับกลาง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงศันศนีย์ จิตอุดมศักดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงสิริกร ศรีมณีสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงสุนันทา หาญสมัคร

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗ / ๘๔

้
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ชย ๔๕๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงอาทิตยา พูสกุล

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงไอลดา โรหิตเสถียร

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงกษมา สมขุนทด

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงชลลัดดา คงม่วงหมู่

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงณฐพรรณ พ่วงสูงเนิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๔๐ เด็กหญิงณภัทรตะวรรณ

สัตย์ซือ

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงณัชชา ชาวประทุม

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงณัฐณิชา นึกรัก

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงตะวัน คชารักษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงธัญญา เกษหอม

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงนันทณาพร ทะคำสอน

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงปญฑารีย์ ขำหินตัง

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงพรรณสิริ เกิดปญญา

๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงอรไพลิน หีบไธสง

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงพิชชาภา กิจประยูร

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงพิชญา จันที

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงมยุรินทร์ มอไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไชยเทพา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงวรรัตน์ ผลทิพย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงวราลี วรางกูร

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงศิริยากร ภูสะใส

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงสุภจิรา ยวงสุวรรณ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงสุภาพร ทุมพล

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงสุภาวดี คำภิกุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงไอลัดดา ภูมิชัยสิทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงกรกนก สีหะวงษ์ ๐/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๖๑ เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์
แก้วศรีพจน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๖๒
เด็กหญิงกษมวรรณ อนุชัย

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร พรประภา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงกันตินันท์ เลพล

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงกิติยาภรณ์ ชาระ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงเกษราวรรณ คำนาแซง ๐/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงขนิษฐา พืนดงเค็ง

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงจิรนันท์ บำรุงสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงฐิติภัค สิริวัฒนากุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘ / ๘๔

้
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ชย ๔๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา สิงห์โนนตาด ๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ เจริญพล

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงนรมน แก้วอารีลักษณ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงพรศิรินทร์ ปะกะตัง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงพริมา ทะด้วง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ พลสงคราม

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงพัสพร วันทาแท่น

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงพิมนภา กุมภาว์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงพุทธชาด จวบกระโทก

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงพุทธิดา กำลังศิลป

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงมนัญชยา ศรีตะวัน

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงรัตนากร ฉลองธรรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงรุจิวา โพธิอ่อง

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงลลิตา ใจปลืม

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงวรรณยุดา วงษ์จันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงวรรณิสา ปตตังเวสา

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงวิสุทธา สิทธิเสรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดิษฐษร

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงสิริมา อยู่คชลักษณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงสิริยากร ดวงจินดา

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงสุนิสา สิมาชัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงสุปรียา ฝาชัยภูมิ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงสุภัทสร วงศ์รัตนชัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงอภิฤดี สีบัวแดง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงอินทิรา อินอ่อน

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมกระโทก

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงจุฑามณี สอางชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงชลธิชา หอมสุวรรณ ๐/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงฐิตารีย์ วิสุทธิแพทย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงปวริศา คงสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงปทมา มงคลสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงพรรณเพียงเดือน

แก้ววิชัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงภัททิยา มาตวิเศษ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงวรรณณิสา ศรีหาบุตร

๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงศิริขวัญ ปตตะเขสูง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙ / ๘๔

้
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ชย ๔๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ มือชัยภูมิ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงศิริพร ลาดบัวบาน

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงสาวิณีย์ ดิเรกชัย

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงสุนิษา นิยมพงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงสุรางค์รักษ์ จ้อจอหอ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงอรมวรรณ คู่ชัยภูมิ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงอรชพร โท้ประยูร

๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงอรวรา พัดนาน

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงอาภัสรา บำรุงนอก

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิณนอก

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปานขวานน้อย

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงธัณธิดา เจือกุดขมิน

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ หมันคำ

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงนภัสสร ปจฉิม

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงนริษรา คุ้มคง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงนลินี โยธาธร

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงนวพรรณ สำราญกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงนิภากร เพิมเทวา

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงปริศรา แสงลุน

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงปาริชาติ วัดชัยภูมิ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงปยะธิดา จุลชีพ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงพรธีรา

เหล่าพิพัฒน์ตระกูล

๐/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงภัทรนันท์ ชินนอก

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงมธุรดา วิสัยพรหม

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงรุ่งตะวัน เงินประมวล

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงวนิดา กุงนอก

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงวิพัตรตรา รักษ์มณี

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๓๒ เด็กหญิงวิริญญาภรณ์
อินทะเสย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงศศิธร แก้วคอนไทย

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงศันสนีย์ ขวัญถาวร

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คนซือ

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงศิโรรัตน์ เจนชัย

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชูสกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงอนงค์นาถ พุ่งพวง

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงอมรลัคณา อาษาบาล

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐ / ๘๔

้
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ชย ๔๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงอริศรา พรมศร

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงอาทิมา คลังชำนาญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงกัญญ์กนิษฐ์ วงศ์ชู

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงกัญภร โยธารักษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๔๔ เด็กหญิงกิตติญาภรณ์
ผาสม

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงจันทร์ทิพา สังชาดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ แขจัตุรัส

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงชฎรพร คงคณาธาร

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงณัฐาวีรนุช ชัยภา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงเบญจภรณ์ ขอวางกลาง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงปานิสรา ปาดเปอร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๕๑ เด็กหญิงพักต์เพียงเพ็ญ
แก้ววิชัย

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงพัชราภา เขตสูงเนิน

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงพิยดา งาคม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงแพรพลอย สายปญญา

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ธัญญภูมิ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงวราภรณ์ เกียรติขุนคีรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงวาสินี ภิรมย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงศศิธร ชาติชัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงสุธาสิณี บุญแสน

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงอติกานต์ ไพศาลพงศ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงอรวรรณ แซ่ลิม

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงอาจรีย์ ทุยเวียง

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อาจนาฝาย

๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงจันทิมา มาชัยภูมิ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงชลลิตา ครบส่วน

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงณริญดา คบหมู่

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงเนตรนภา สวัสดิศรี

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงปวีณา แก้วเวียง

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงรัชนี สิมิงาม

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงวันวิสาข์ ทองกระสัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงวิลาสินี ทองหล่อ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงศิริกัลยา ก่อสร้าง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงศิริกัญญา วรรณพงษ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงสาธิตา จุนทนพ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑ / ๘๔
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ชย ๔๕๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงสุริยาพร กว้างนอก

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงอรวี สวนไผ่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มณีรัตนรังษี

๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงชนิกานต์ วิริยชัยฤกษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงฐิตาภา มาด้วง ๐/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงณัฐวดี ไทยราษฎร์ ๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงธัญจิรา วังศรี ๐/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงนภัสนันท์ ศรีจันทร์ ๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงนิภาพร เนยสูงเนิน ๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงปณชญาพร อาจประจันทร์ ๐/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงปยะดา ยุคะลา ๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงวรรณนิษา ไพศาลธรรม ๐/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงศิวดาติ

์

แช่มขุนทด ๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงศิษฏ์สกานต์ มีธรรม ๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ภูมิบริรักษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ธรรมครอง ๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงกันตา ญาติชัยภูมิ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงกาญจนา กำเนิดเขว้า

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชืนเมือง

่

๐/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงธิดาศิริ สำราญทิพย์ ๐/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงปณิดา นิมอนงค์

่

๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงปชญาพร แสงดาว

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงพีรดา มนต์ชัยภูมิ ๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงรวิวรี ถาดวิจิตร ๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงลภัส ประสบสิน ๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีสุวรรณ์

๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงอนัญพร จรูญพันธ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงอนินธิกา ผดุงโภชน์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงอุทุมพร พานิชย์นอก

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ สืบสาย ๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ระหาญนอก

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๐๖
นางสาวกัญญารัตน์ พงษ์ถาวร

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๐๗
นางสาวจีรนันท์ ศรีหม่น

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๐๘
นางสาวจุฑาวรรณ วิเชียรเลศ

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๐๙
นางสาวธนัชชา ลีรังกา

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒ / ๘๔
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ชย ๔๕๕๙/๐๔๑๐
นางสาวนันท์มนัส ปรางชัยภูมิ

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๑๑
นางสาวปนมุก สร้อยสน

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๑๒
นางสาวพรสวรรค์ มุ่งพันกลาง

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๑๓
นางสาวพิชญาภา เขียนเขว้า

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๑๔
นางสาวศิราทร ฤทธิกำลัง

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๑๕
นางสาวศิริลักษณ์ ชัยจันดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๑๖
นางสาวสายฝน ทับทา

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๑๗
นางสาวสุชาดา แขกสันเทียะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๑๘
นางสาวอภาภรณ์ วิสุทธิสาย

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๑๙
นางสาวอริญา สันหา

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๒๐
นายแท่งทอง กรวดนอก

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๒๑
นายธิติกร ปกชัยภูมิ

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๒๒
นางสาวจินณพัต แก้วตะขบ

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๒๓
นางสาวจีรนันท์ เนียมสำเภา

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๒๔
นางสาวฐิดาภรณ์ บุญศรีภูมิ

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๒๕
นางสาวดวงเนตร อินกอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๒๖
นางสาวทิวาพร ศรียางนอก

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๒๗
นางสาวนริศรา คลองตาเนิน

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๒๘
นางสาวนัทธมน ประยูรหาญ

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๒๙
นางสาวปทิตตา สิงห์หลง

๐๑/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๓๐
นางสาวปนัดดา ข้องนอก

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๓๑
นางสาวปวิญญา ครองบัวบาน

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๓๒
นางสาวแพรวพรรณ สาละมุล

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๓๓
นางสาววราพร อาสาสู้

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๓๔
นางสาววันดี ตรีวุฒิ

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๓๕
นางสาววาสนา พิมภักดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๓๖
นายวุฒิศักดิ

์

ภูมิชัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๓๗
นางสาวสุชาดา สนิททองหลาง

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๓๘
นางสาวสุดารัตน์ เปาตัว

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๓๙
นางสาวแสนแก้ว เทียนสันเทียะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๔๐
นางสาวอมรรัตน์ แตงทรัพย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๔๑
นายมงคลชัย ชูรัตน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๔๒
นายอัษฎาวุธ ภัทรทรงโสภณ

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๔๓
นางสาวกมลวรรณ ธงทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๔๔
นางสาวกัญยารัตน์ มีแยบ

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๔๔๕ นางสาวจิตรประภาพร
คำสุภาพ

๒๗/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๔๖
นางสาวณภัทร ชมนาวัง

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๔๗
นางสาวดารารัตน์ ไพบูลย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๔๘
นางสาวปยธิดา ไกรแสง

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๔๙
นางสาวรมิดา เกรงขุนทด

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๕๐
นางสาวศศินา ผ่อนพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๕๑
นางสาวศิริลักษณ์ ธงภักดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๕๒
นางสาวอมรรัตน์ ผลสมหวัง

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๕๓
นายวิษณุ ทองแท้

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๕๔
นางสาวปยะรัตน์ แพนไธสง

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๕๕
นางสาวสุภาภรณ์ กุลรักษา

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๕๖
นางสาวมาทิตา กวางรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๕๗
นางสาวรสสุคนร์ แย้มวัฒนะ ๐/๑/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๕๘
นางสาวนุสรา หวะโนนทอง ๐/๓/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๕๙
นางสาวดวงฤทัย ใจชืน

่

๐/๒/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๖๐
นางสาวกนิษฐา ขำกรรณ์ ๐/๓/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๖๑
นางวรรณฉวี อักษรณรงค์

๐/๑๒/๒๕๑๓
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๖๒
นางสาวอ้อยใจ ศรีทุมสุข ๐/๗/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๖๓
นางสาวดาริณี ดาชัย ๐/๖/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๖๔
นางสายนต์ พันประภา ๐/๑๐/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๖๕
นางสาวจารุวรรณ น้อยพันธ์

๐/๑๑/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๖๖
นางสาวอรัญญา ชาติศรี

๐/๑๒/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๖๗
นางสาวศรีสุดา นานอก ๐/๑๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๖๘
นางสาวสุนันท์ อาคมรัตนะ ๐/๑๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๖๙
นางสาวอุไร ชินสิทธิ ๐/๒/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๗๐
นางนวลฉวี ไอเคนแบร์เกอร์ ๐/๖/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๗๑
นางสาวพลับพลา มาลาสอน ๐/๙/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๗๒
นายประพัฒน์ ปนสุวรรณ ๐/๙/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๗๓
นายไชยพันธุ์ ปภาวราทิพย์ ๐/๖/๒๔๘๙ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๗๔
นายสมยศ เรียวชัยภูมิ ๐/๓/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๗๕
นายยงยุทธ แก้วพรม ๐/๑/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๗๖
นายธนวัฒน์ พันธ์โยศรี ๐/๓/๒๕๐๖ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๗๗
นายสุรสิทธิ

์

เทพศิริ
๓๐/๑๑/๒๕๑๖

บ้านหัวหนอง ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๗๘
นายสมชาย จิตรกุศล

๐๓/๑๐/๒๕๑๗

บ้านหัวหนอง ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๗๙
นางผุดผาด ธรรมปาน

๐๒/๐๒/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๔๘๐
นางเจริญศรี แอมประชา

๐๑/๐๔/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๘๑
นางเจียงคำ จิตรปทุม ๒/๐๓/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๘๒
นางชไมพร วุ้นชีลอง

๐๙/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๘๓
นางสาวตะวันนา เตชินี

๐๑/๐๓/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๘๔
นางสุภารัตน์ แดงใส

๐๒/๐๑/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายตะวัน มากพันที

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหว้านไพล วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายธนกฤต พรหมมา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ยงหมืนวัย

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหว้านไพล วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายรุ่งนิกร โสภา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๘๙
เด็กชายประพจน์ กำลังทวี

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงพรพิมล เหง่าศรี

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหว้านไพล วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงมัลลิกา ยอดเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหว้านไพล วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงอริษา ขิงชัยภูมิ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหว้านไพล วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงภัคจิรา จุลอักษร

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงระพีพรรณ พันธุ์ชัย

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงสุกัญญา ผิวผ่อง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหว้านไพล วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชุ่มอ่อง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหว้านไพล วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงอรพรรณ กำลังทวี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหว้านไพล วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน ฝากมงคล

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหว้านไพล วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงสายธาร ศิริสุขนิวาส

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหว้านไพล วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายพีรพัฒน์ สาดอนขวาง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายก้องเกียรติ เกาะสระน้อย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญยะบุตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงจิราวรรณ เจนบุรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงรุ่งราตรี ทีภักดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ มาซา

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงอัจฉรา จิตรกุศล

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงมุทิดา จำนงบุญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงสุวรรณา สังข์แก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงอภิชยา สีมาวงค์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายธีระพล หาญรุก

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายขจร สามารถกุล

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายพัฒนพงษ์ ดีโนนอด

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงเจนจิรา บุญช่วย

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ชัยทน

๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงปนัดดา โภชนะ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงสายฝน ทองศรี

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงปยธิดา สักกุนี

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงนริศรา จำนงค์บุญ

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงสุภัทรสร เพิมโพธิกลาง

่ ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายทิฆัมพร จันทวี

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายธนากร สายโสภา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายภัทรพงษ์ พันธุระ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ ปานคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงผกามาศ อินทร์ทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงปณธิตา ยวงทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงกิตติยา กุลเกตุ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงจิราพร บุญญาชีพ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายจิระศักดิ

์

นาแซง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทโธวาท วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายศุภโชติ ไตรเสนีย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทโธวาท วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงรุ้งตะวัน ไตรเสนีย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทโธวาท วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ มณีโรจน์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทโธวาท วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงนภัสสร กำลังทวี

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทโธวาท วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงปริยากร พัวหลง

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุทโธวาท วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ พุ่มจันทร์ ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายธนากร รักษ์มณี

๓๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายอภิรักษ์ นะดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ เหลียมสีจันทร์

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงณิชกมล กรธนกิจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงมุฑิตา แท้ไธสง

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงอมลดา พุกประทุม

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงศิริพร เย็นวัฒนา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พุทธชัยภูมิ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงสุธิตรา พันลำภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงนันทิกานต์ จิตมา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงธิฌัชชา นิยมนา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงศุธาสินี บุญจันทา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงชลธิชา บุญปลืม

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงชลนิชา นาจันทร์ถม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายเกตษฎา ศรีไตรภพ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖ / ๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายเดชณรงค์ นิยมโภค

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายตันติกร บอกชัยภูมิ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

นิยมนา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายประกาศิต แทนสันเทียะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายภูมินทร์ ปงศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายภูเบศ สาระคำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายศุภกิตต์ ธุระตา

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายสุริยา ยิมสงบ

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายอนันตชัย ดลรัศมี

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายปฏิภาณ จบปาน

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายเทอดศักดิ

์

นิยมถิน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายนิกร บุญหมัน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายวิระ แสนเมือง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายวิรัตน์ แสนเมือง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายยงยุทธ รักษ์มณี

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายเทพชา นาโควงศ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายกฤษฎา บุญปราการ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงวรรณภา นึกชัยภูมิ

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงวันนิสา บำรุงนอก

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงอุไรลักษณ์ เขือนคำ

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงกาญจนา มนต์วิเศษ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงกิตติมา จันทร์ลอย

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงชมพูนุช นิยมชัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วชัยโย

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงปาริสา บุญรังศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงศิรินันท์ กุนอก

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงศศิธร เทพอุด

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงอินทิรา ขังทัด

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงอภิญญา นิยมชัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ งามดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงรวงข้าว บุญมี

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงกัญจนพร เริงอาจ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงสุจิตรา บุญจันทรา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงกฤตพร เดินขุนทด

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงใหม่ เลิกนอก

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงภรกนก ไพศาลพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงธนิษฐา สัมมาตรี

๑๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงอภิฤดี โกยทรัพย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงรักยม พรมสา

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายเจษฎา

โพธาขวัญประชา
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงวิภา เทศชัยภูมิ

๒๓/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงมณีอุดม ตันตระกูล

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายทิพย์ติกร ชอบสุข

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เฟยดชัยภูมิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายเกียรติอนันต์ รอดคำทุย

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พรโสภิณ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายณัฐพงษ์ นิยมโชค

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายเทพทักษิณ บุญปลืม

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายธนะชัย มาซา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงสุธิดา สมกลาง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงอรณิชา ทิพย์คูนอก

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงศศิพิมพ์ พลนา

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๐๒
นายธวัชชัย จำเริญสุข

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๐๓
นายพงษ์บดินทร์ ยอดปรางค์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๐๔
นายภูตะวัน ประดับแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายณัฐพล สารนอก

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงจริยาภรณ์ มณีวรรณ

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายธีรภัทร ดิเรกคุณ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๐๘
นายจิตติพงษ์ จดชัย

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายเจษฎภรณ์ จันทร์บัว

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๑๐
นางสาวหรรษาลักณ์ เลขนอก

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงนัฐริชา สินดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๑๒
นายกิตติกร มุ่งหมาย

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๑๓
นายกิตติศักดิ

์

จดชัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงนันทการณ์ แก้วกัลยา

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เทพวงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ช่างปลูก

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายจตุพร ปุณลา

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ นวนกลาง

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงอรัญญา มนตรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงช่อเอือง

้

โสละมัด
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายณัฐพล การปลุก

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายทิชานนท์ ทองโอดน้อย

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายธนโชติ โบขุนทด

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๒๔
เด็กหญิงธนพร ดวงจันทร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงอนิสา อินทะ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายธนัท คุ้มไข่นำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายนภัสกร บัญชการ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงพิชชา เชิดชัยภูมิ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายพีรภัทร เจริญท้าว

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงฟาพราว แสนชัง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายภครพล ดีทางดง

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงรุ่งนภา บูญภูมิ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายลลิตภัทร ช่อจำปา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงวีรสตรี ยงไธสง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายภูสิทธิ

์

บุญสมัคร
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงศิริญญา เทียมชัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายศิริรัตน์ ภูมัง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงสรัญญา บุตรดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงสโรชา นิยมชัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงสิทธิรัตน์ สุปตติ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงสุจิตรา สืบสุนทร

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายสุพจน์ จำเริญพงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๔๓
เด็กชายสุรพล วงษ์ธรรม

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงอติภา สืบสุนทร

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๔๕
เด็กชายอรรคเดช อาสายุทร

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงอริสา ชัยจำนงค์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายอัศวิน สุดทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงทิพวรรณ บุญชิน

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๔๙
นางสาวอรยา ชัยโยบัว

๑๙/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๕๐
นางสาวอาภากร วันทาเขียว

๒๐/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๕๑
นางสาวเอสินี อ่อนชำนิ

๐๔/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๕๒
นางสาวกฤติมา สียางนอก

๑๒/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๕๓
นางสาวกัญญารัตน์ ลาปะ

๒๖/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๕๔
นายกิตติพงษ์ เคยชัยภูมิ

๐๔/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๖๕๕
นายจักรภพ อุปโท

๑๖/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๕๖
นางสาวจิราภรณ์ หงส์ชัน

้

๐๗/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๕๗
นางสาวฐิติยาพร กลินศรีสุข

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๕๘
นางสาวปาริชาติ นนตีนอก

๑๔/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๕๙
นางสาวพัชรี เข้มจัตุรัส

๐๙/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๖๐
นายมานะชัย คุณอุดม

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๖๑
นางสาวลัดดาพร เยียมโกศรี

่

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๖๒
นายวัฒนา ขวกเขียว

๑๒/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๖๓
นางสาววิสุดา ชนะชัย

๒๗/๑๒/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๖๔
นางสาวศศิธร โกมาร

๑๓/๑๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๖๕
นางสาวศิริวรรณ ชำนินอก

๑๗/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๖๖
นางสาวสุกานดา สุขอ้วน

๑๔/๐๘/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๖๗
นางสาวสุธาทิพย์ ภิรมย์ขวัญ

๑๖/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๖๘
นางสาวอนุสรา บุบผาลา

๒๐/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๖๙
นางสาวอรอุมา ฦาแรง

๑๖/๑๐/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๗๐
นางสาวกาญจนา แฝงโพธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๗๑
นางสาวขวัญครู แผลงรักษา

๑๑/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๗๒
นางสาวจันทิมา อุตรา

๒๗/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๗๓
นางสาวจินตนา ทัดเทียง

่

๑๑/๐๓/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๗๔
นางสาวชลิตา สาสีเสาร์

๒๕/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๗๕
นางสาวณฐพรรณ คำอุด

๑๖/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๗๖
นางสาวณัฐมน โคตรภูเขียว

๑๐/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๗๗
นางสาวธนิดา นวลปกษี

๐๕/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๗๘
นางสาวนัดดา รุ่งเรือง

๓๐/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๗๙
นางสาวเบญจพร จอดนอก

๒๙/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๘๐
นางสาวประพัชราวดี ศรีอุดร

๒๙/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๘๑
นางสาวพิมลรัตน์ ชัยมีแรง

๒๘/๑๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๘๒
นางสาวลมัย เหล่าภักดี

๑๐/๐๖/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๘๓
นางสาววรวรรณ นาทสูงเนิน

๐๖/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๘๔
นางสาววิภาดา สียางนอก

๐๘/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๘๕
นางสาวสาวิตรี ศรีไตรภพ

๓๐/๐๗/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๘๖
นางสาวสุทธินันท์ ปลืมญาติ

้

๑๘/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๘๗
นายอิทธิ มาสงค์

๐๕/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๘๘
นางสาวกนกรัตน์ เจริญดี

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๘๙
นางสาวกาญจนา ยอดธง

๒๐/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๖๙๐
นางสาวจริญญา เย้ยกระโทก

๒๘/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๙๑
นางสาวจิดาภา โยทะการี

๐๖/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๙๒
นางสาวณัฐวิภา ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๙๓
นางสาวธิดารัตน์ เหลาลา

๒๗/๐๕/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๙๔
นางสาวเบญจวรรณ เขียงเขียว

๑๗/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๙๕
นางสาวภัทราวดี พิรมไกรภักดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๙๖
นางสาวมาริษา รังสี

๒๖/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๙๗
นางสาวรินนา ชำนาญ

๑๑/๐๘/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๙๘
นางสาววนิดา พิเศษฤทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๖๙๙
นางสาววริยา จุลนันท์

๐๔/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๐๐
นางสาวศศินา แก้วมา

๑๓/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๐๑
นางสาวศิริรัตน์ ศรีถาน

๐๖/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๐๒
นางสาวสิริยากร มานะสุวรรณศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๐๓
นางสาวสุณิสา หอมสมบัติ

๒๔/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๐๔
นางสาวสุนันทา สีดาพันธ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๐๕
นางสาวอินทิรา อาจธานี

๐๖/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๐๖
นางสาวขนิษฐา พงษ์จิตภัคดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๐๗
นางสาวจริยา สีกา

๓๐/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๐๘
นางสาวจิตติมา ทาพิลา

๓๐/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๐๙
นางสาวจุฑารัตน์ ประทัศสานัง

๒๙/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๑๐
นางสาวชนิสรา พลแสน

๒๗/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๑๑
นางสาวชุติมา หมู่ศิริ

๑๔/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๑๒
นางสาวนริศา วิชัยพล

๑๙/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๑๓
นางสาวเบ็ญญา บุญครอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๑๔
นางสาวปวีณา ทีรัก

่

๐๔/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๑๕
นางสาวรัชดาภรณ์ การัมย์

๐๙/๐๘/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๑๖
นางสาวสโรชา กุมภาว์

๒๓/๐๔/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๑๗
นางสาวสิริยากร หล่อนจำปา

๑๔/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๑๘
นางสาวสุนิษา ชาติแก้ง

๓๐/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๑๙
นางสาวอรวรรณ ขลังวิชา

๐๕/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๒๐
นางสาวกชกร คำบา

๐๘/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๒๑
นางสาวกรกนก ตะไก่แก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๒๒
นางสาวขนิษฐา อันทะปญญา

๑๓/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๒๓
นางสาวเจนจิรา แสนบุญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๒๔
นายชยานันต์ ตาละบูรณ์

๒๕/๐๗/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๗๒๕
นางสาวฑิชากร ไชยพิมพา

๑๒/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๒๖
นางสาวณัฐชา อุทัยรัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๒๗
นายดลสิทธิ

์

ถนอมผล
๐๖/๐๗/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๒๘
นางสาวนนทรี พลโดด

๒๗/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๒๙
นายนิพัทธ์ พลราชม

๒๕/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๓๐
นางสาวปริมญาพร ศิริเม

๑๖/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๓๑
นางสาวพราวตา เพียทา

๐๙/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๓๒
นางสาวภัทรา บัวแดง

๐๖/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๓๓
นางสาวรัชนีกร มานะสุวรรณศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๓๔
นางสาววรัญญา ตู้พิมาย

๑๑/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๓๕
นางสาววิสุดา ปานภูมิ

๐๘/๐๗/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๓๖
นางสาวสไบทิพย์ มีแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๓๗
นางสาวสุดารัตน์ โด่งพิมาย

๒๕/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๓๘
นางสาวสุวัจณี ดาวกงแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๓๙
นางสาวอารียา ทามณี

๒๓/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๔๐
นางสาวกชกร ลำเหลือ

๑๒/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๔๑
นายกฤษณะ จันนวล

๒๘/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๔๒
นางสาวจุฑามาศ ขุนนนท์

๐๕/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๔๓
นายชนะพล ศรีโพนทอง

๒๒/๐๗/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๔๔
นางสาวชลธิชา ใจปญญา

๒๔/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๔๕
นางสาวณัฎฐณิชา คำยอง

๐๔/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๔๖
นางสาวณัฐธิดา วงศ์พรหม

๒๒/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๔๗
นางสาวทิพปภา บุญโนนแต้

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๔๘
นางสาวนภัสวรรณ หารวาระ

๐๕/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๔๙
นางสาวนุชจรีย์ สิงห์ทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๕๐
นางสาวประนิดา ปรางชัยภูมิ

๒๐/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๕๑
นายปริเยศ ปาทา

๒๒/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๕๒
นางสาวพรพิมล ต่อชาติ

๐๒/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๕๓
นางสาวพริตรา คุ้มโพธิน้อย

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๕๔
นางสาวพีรดา เชียจอหอ

๑๙/๐๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๕๕
นายยุทธชัย ราษีสวย

๒๒/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๕๖
นางสาววนิดา จุลนาค

๒๒/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๕๗
นางสาววรินทร พิทักษ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๕๘
นางสาวศศิมาพร เบียดขุนทด

๒๒/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๕๙
นางสาวสรัลนุช สอนผักแว่น

๑๐/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๗๖๐
นางสาวสุจิตรา มงคลศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๖๑
นางสาวแสงดาว ปลอดโคกสูง

๑๔/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๖๒
นายอภิสิทธิ

์

ขันนอก
๐๕/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๖๓
นางสาวอุมาพร ตะกิมนอก

่

๑๕/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๖๔
นางสาวกนกวรรณ สมเสนาะ

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๖๕
นางสาวเจนจิรา งาสิทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๖๖
นางสาวชนิดา กุลโคก

๐๑/๐๑/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๖๗
นางสาวชวัลพร ทะลาไธสง

๐๓/๐๕/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๖๘
นางสาวณัฐกฤตา หาญรบ

๒๖/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๖๙
นางสาวณัฐรินทร์ พิษพิชัย

๐๖/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๗๐
นางสาวธัญญาศิริ โสภางค์

๑๘/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๗๑
นางสาวนันท์นภัส แกขุนทด

๐๘/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๗๒
นางสาวบุษกร เถือนกลาง

่

๐๔/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๗๓
นางสาวประภัสรา ทองบาน

๒๑/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๗๔
นางสาวพรวิภา หมันนอก

่

๐๗/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๗๕
นายพิเชษฐ์ คินขุนทด

๐๒/๑๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๗๖
นายภัควัฒน์ ใจเย็น

๒๒/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๗๗
นางสาวยุวธิดา ดวงจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๗๘
นางสาววนิดา ดีปะวี

๒๓/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๗๙
นางสาววิชชุตา ลาปะ

๑๕/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๘๐
นางสาวศุภรัตน์ แพงชัยภูมิ

๑๐/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๘๑
นางสาวสิรินทรา บุญพิมพ์

๐๖/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๘๒
นางสาวสุชาดา แสงสาคร

๒๐/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๘๓
นางสาวสุภาพร คำภาว์

๒๐/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๘๔
นางสาวโสภิดา เสาะสาย

๐๓/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๘๕
นางสาวอัญชลี พรมตา

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๘๖
นางสาวอาริญา ประสานศักดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๘๗
นางสาวเอือยตะวัน

้

สอนกุดตุ้ม
๒๒/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๘๘
นางสาวกมลชนก แตงทรัพย์

๐๔/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๘๙
นายคณิต หล้าเหลา

๐๙/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๙๐
นางสาวฉัตรชนก สันเสนาะ

๐๗/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๙๑
นายชัชรินทร์ อ่อนบัตร

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๙๒
นายณัฐพงษ์ ยืนชีวิต

๑๗/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๙๓
นางสาวณัฐริกา สายราม

๒๕/๐๔/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๙๔
นายแทนไท สิงหราช

๐๖/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๗๙๕
นายนิฐิพงษ์ ขันแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๙๖
นายวรัตถ์ อาจกล้า

๐๒/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๙๗
นายวิชญ์เวธน์ รุ่งแสงสว่าง

๒๙/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๙๘
นายศุภชัย นาโหว่

๒๐/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๗๙๙
นางสาวสุทธิดา สร้อยสิงห์

๓๐/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๐๐
นายอนุศักดิ

์

วงษาบุตร
๑๒/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๐๑
นางสาวอรทัย กรุงนอก

๐๔/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๐๒
นางสาวกัญญรัตน์ ไชยธรรม

๐๙/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๐๓
นางสาวเกษร เดือดขุนทด

๒๘/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๐๔
นางสาวชญาสินี พิลาบุตร

๒๒/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๐๕
นายณรงฤทธิ

์

ปราบภัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๐๖
นายณัฐพงษ์ เสนาหมืน

่

๑๑/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๐๗
นางสาวณัฐวรรณ นิลพงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๐๘
นางสาวนิศาชล ซองซะยา

๐๕/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๐๙
นายพงศธร แพ่งพนม

๐๙/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๑๐
นางสาวมัณทนา เวียนขุนทด

๐๕/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๑๑
นางสาวรุ่งรัตน์ พลีพรม

๓๑/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๑๒
นายวัชรพงษ์ แสงภักดี

๒๙/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๑๓
นายศุภวัฒน์ ฤาเพียร

๑๕/๑๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๑๔
นางสาวสุวิมล บุญเฮ้า

๑๘/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๑๕
นางสาวหัทยา โพนนางาม

๑๕/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๑๖
นางสาวอภิญญา กอนไธสง

๐๔/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๑๗
นายเกียรติศักดิ

์

ไชยคำภา
๑๔/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๑๘
นางสาวจิตราพร หัสดี

๑๐/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๑๙
นางสาวจุฑามาศ บุญมา

๓๑/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๒๐
นายชัยนันท์ จันทร์โฉม

๒๗/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๒๑
นางสาวณัฏฐกิตติ

์

เลียงพรหม

้

๒๐/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๒๒
นายทัชชาวิทย์ เถาว์ทิพย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๒๓
นางสาวธัญญารัตน์ คงโนนกอง

๑๗/๐๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๒๔
นางสาวมัทนีย์ ทองตัน

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๒๕
นางสาวไรวินท์เวธนี เผ่าชัย

๒๗/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๒๖
นางสาววันนิสา แพวขุนทด

๑๕/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๒๗
นางสาววีนัส จ้งจันสี

๒๓/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๒๘
นายกัมปนาท ฝายบุญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๒๙
นายชาญณรงค์ แสงแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๘๓๐
นางสาวทิพรัตน์ นามะโต

๒๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๓๑
นายนิกร หงษ์พิพิธ

๒๕/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๓๒ นางสาวประกายเดือน
สียางนอก

๒๑/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๓๓
นายพลากร โพธิเข็ม

์

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๓๔
นายรัฐกิจ โคตรเมือง

๐๘/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๓๕
นายสหพันธ์ ซือสัตย์

่

๒๘/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๓๖
นางสาวหนึงฤดี

่

ปะมาคะโม
๑๖/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๓๗
นายอาทิตย์ ศรีพล

๒๐/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๓๘
นางสาวกรวิกา ชำนาญพล

๐๙/๐๓/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๓๙
นางสาวเจนจิรา ศรีแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๔๐
นางสาวชิตชนก แข็งแอ

๑๕/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๔๑
นางสาวทิพย์สุดา เพชรประไพ

๐๙/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๔๒
นางสาวนัทมน คุณเทียน

๑๒/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๔๓
นางสาวนิศาชล แก้วสลับ

๒๖/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๔๔
นางสาวปาริฉัตร มิงแก้ว

่

๐๑/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๔๕
นางสาวพรเทวา หนันเมา

๑๓/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๔๖
นางสาวแพรวพรรณ อินทร์มา

๑๑/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๔๗
นางสาวภัทรียา คณิตไธสง

๒๒/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๔๘
นางสาวเยาวลักษณ์ อินทรกำแหง

๒๑/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๔๙
นายวรพล บัวชุม

๐๙/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๕๐
นางสาววิภาวรรณ คำใสย์

๐๘/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๕๑
นายศานติบูรณ์ ประกอบผล

๒๕/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๕๒
นางสาวศิริลักษณ์ อาจศึก

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๕๓
นางสาวสุดารัตน์ ชัยเพชร

๐๙/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๕๔
นางสาวอารียา วรศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๕๕
นางสาวกนิษฐา สุวรรณนิตย์กุล

๓๑/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๕๖
นางสาวกาญจนา วงศ์กาฬสินธุ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๕๗
นางสาวดวงฤทัย การเกตุ

๑๙/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๕๘
นายธีรนันท์ กล้าหาญ

๐๓/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๕๙
นายนันทยศ หาปญณะ

๐๕/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๖๐
นางสาวนุชจรี บุตรดี

๒๑/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๖๑
นายปฏิรูป เชษฐนอก

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๖๒
นางสาวปาริฉัตร สุปญญา

๒๙/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๖๓
นายพิชิตพล อิงแก้ว

่

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๖๔
นางสาวภัณฑิรา มีสำราญ

๐๖/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๘๖๕
นางสาววรรณิสา นิลโอโล

๒๐/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๖๖
นางสาวศิราณี เสนนอก

๐๘/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๖๗
นางสาวศิริลักษณ์ สีดาแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๖๘
นางสาวสาริณีย์ ยุนสระน้อย

๓๑/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๖๙
นางสาวอรัญญา ปรางค์ชัยภูมิ

๑๐/๐๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๗๐
นางสาวกมลพร บุญเพ็ชร

๐๘/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๗๑
นางสาวเกวลี วัจนา

๑๙/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๗๒
นางสาวจินตนา บุดดาหวัง

๑๙/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๗๓
นางสาวจุฑามาศ อิวจันทึก

้

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๗๔
นายชาญวิทย์ หงษ์ศรี

๒๒/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๗๕
นายณัฐกานต์ โด่งพิมาย

๐๔/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๗๖
นางสาวณัฐลดา กิงชัย

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๗๗
นางสาวธัญลักษณ์ มาลาศรี

๐๕/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๗๘
นางสาวนภาพร อุตส่าห์การณ์

๒๕/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๗๙
นางสาวนิรุวรรณ เนติรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๘๐
นางสาวปวีณา โชคทวี

๒๓/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๘๑
นางสาวเปรมฤทัย พัดตาสิงห์

๒๑/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๘๒
นางสาวลัดดาวัลย์ ประมูลใหม่

๑๗/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๘๓
นางสาวศศิประภา พลทองมาก

๐๕/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๘๔
นางสาวศิริพร ศรีดร

๑๗/๐๔/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๘๕
นางสาวศิริวรรณ โนนกระโทก

๐๙/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๘๖
นางสาวสุกัญญา เบ้าเฟอย

๐๔/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๘๗
นางสาวอภิชยา นุ่มเหล็ก

๐๗/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๘๘
นางสาวอาทิตยา ประทุมชัย

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๘๙
นางสาวกุลสตรี พันธ์สูงเนิน

๑๙/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๙๐
นายจตุพร กลยนี

๓๐/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๙๑
นางสาวจีรวัฒน์ ถนัดเลือย

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๙๒
นางสาวเจตฎาพร พุดทรา

๐๔/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๙๓
นายชญานนท์ เนืองวรรณะ

่

๐๒/๑๒/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๙๔
นางสาวณัฐกาญจน์ เขียวปาน

๒๐/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๙๕
นางสาวณัฐริกา ภู่ประกิจ

๐๘/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๙๖
นางสาวทัศรัณญา ทุมนัส

๓๑/๑๒/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๙๗
นางสาวธิดารัตน์ ลาภเกิด

๒๙/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๙๘
นางสาวนิตยา เกือหนุน

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๘๙๙
นางสาวนิภาพรรณ แสนเดช

๒๔/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๙๐๐
นายปกรณ์ หลาบนอก

๑๙/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๐๑
นางสาวพิไลวรรณ บัติสูงเนิน

๑๑/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๐๒
นางสาวเมธาวี โลหิตไทย

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๐๓
นางสาวลดามาศ จันทร์นิยม

๐๙/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๐๔
นางสาววิภาภรณ์ อ่างบุญมี

๑๖/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๐๕
นางสาวศิริลักษณ์ แก้วดอนรี

๒๑/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๐๖
นางสาวสุกัญญา หนันเผือก

๑๓/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๐๗
นายหรรษดล นุสนธ์

๒๗/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๐๘
นางสาวอรยา ยศรุ่งเรือง

่

๑๐/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๐๙
นางสาวอัจฉราพร คำภิเนตร

๐๘/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๑๐
นางสาวขจิตมณี ลาภเจริญ

๑๙/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๑๑
นางสาวจินดารัตน์ เสนนอก

๑๐/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๑๒
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสว่าง

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๑๓
นางสาวเจนจิรา กาชัย

๒๙/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๑๔
นางสาวชนิษฐา พรมมาวันนา

๑๙/๐๗/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๑๕
นางสาวณัฐวดี บำรุงกลาง

๐๕/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๑๖
นางสาวทุติมา เปรียวกระโทก

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๑๗
นางสาวนิตยา ทูลไธสง

๒๗/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๑๘
นางสาวพรสุพัตรา ผาปาน

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๑๙
นายภัทรชนน บุญไธสง

๑๔/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๒๐
นางสาววรกมล กันฟน

๐๖/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๒๑
นางสาววิลานี แก้วยางนอก

๒๐/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๒๒
นางสาวสาลี

่

พรีพรม
๒๗/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๒๓
นายอนิวัฒน์ เมมาสี

๑๑/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๒๔
นางสาวอมรรัตน์ แทนไทย

๒๔/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๒๕
นางสาวอัญชลี สาเสนา

๑๙/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๒๖
นางสาวเอมอัชนา มุทาวัน

๒๔/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๒๗
นางสาวกาญจนาวดี ไชยสงค์

๒๙/๐๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๒๘
นางสาวขนิษฐา จิตแสง

๑๘/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๒๙
นางสาวจิราพร เทศน้อย

๒๑/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๓๐
นางสาวจุฬารักษ์ พรมสมบัติ

๒๔/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๓๑
นางสาวแจ่มจันทร์ ศรีโยธี

๒๓/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๓๒
นางสาวชุตินันท์ เปรมโยธิน

๐๓/๐๑/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๓๓
นางสาวณัฐธิดา มูลศรีแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๓๔
นายธีรวัฒน์ ยศรุ่งเรือง

๑๙/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๙๓๕
นายนัฐวุฒิ ชมกุล

๑๙/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๓๖
นายพันธ์เทวนพ นาสมใจ

๑๕/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๓๗
นางสาวมณีวรรณ ประทายนอก

๑๗/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๓๘
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ชัยทิพย์
๑๖/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๓๙
นางสาวศิริพร ลานสันเทียะ

๒๐/๐๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๔๐
นางสาวอภิญญา ภักดิสงศรี

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๔๑
นางสาวอรณี เงาปชชา

๑๙/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๔๒
นางสาวอัจฉรา โหน่งวัน

๑๕/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๔๓
นายอัษฎาวุธ โสรส

๑๓/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๔๔
นายชลัมพล พลไร่

๒๘/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๔๕
นายปฏิภาณ วัดทุ่งใหญ่

๒๘/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๔๖
นายกฤษฎา ฮวดเจริญ

๒๕/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๔๗
นายกิตติพันธ์ อ่อนธานี

๐๗/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๔๘
นายธนพงษฺ์ ครอบบัวบาน

๒๘/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๔๙
นายธีรไนย รินลา

๑๙/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๕๐
นายสหรัฐ คำนกขุ้ม

๑๗/๐๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๕๑
นายสิรินทร์ หาญจ่า

๐๗/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๕๒
นางสาวกาญจนา ชาลี

๑๓/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๕๓
นางสาวนิศาชล พิมพ์ชัยภูมิ

๐๒/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๕๔
นายวันเฉลิม อาจฤทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๕๕
นางสาวสายชล มณีโชติ

๑๘/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๕๖
นางสาวสุมิตรา เสนาหมืน

่

๐๓/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๕๗
นางสาวอภิญญา อะทุมพันธ์

๒๙/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๕๘
นางสาวอริษา อาจฤทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๕๙
นายอานนท์ กราสันเทียะ

๒๑/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๖๐
นางสาวกมลทิพย์ ปวงสันเทียะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๖๑
นายจักรพันธ์ โนนฤาธา

๓๐/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๖๒
นางสาวเจนจิรา ประไพวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๖๓
นางสาวชมพูนุช โชคสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๖๔
นางสาวณัฐวดี ลาดเลา

๑๕/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๖๕
นางสาวพิชญา นามปกไต้

๐๔/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๖๖
นายรัชชานนท์ ไชยสาร

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๖๗
นางสาวรุ่งธิวา งามโนนทอง

๑๑/๐๘/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๖๘
นายวรรธนะ ลือมงคล

๐๓/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๖๙
นางสาววราลักษณ์ พนมวงศ์

๑๗/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๐๙๗๐
นายเสกสรร โนนฤาชา

๒๒/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๗๑
นางสาวอภิญญา สงกอก

๐๘/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๗๒
นางสาวอรวรรณ ใจปติ

๑๒/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๗๓
นางสาวทศพร ทองพราว

๒๓/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๗๔
นางสาวภัทรภรณ์ หิรัญคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๗๕
นายยุทธนา นามปรานิล

๐๗/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๗๖
นางสาววัชรี มะโนคำ

๒๓/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๗๗
นายศรราม แก่นจันทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๗๘
นายอิทธิพล สำราญรืน

่

๐๒/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๗๙
นางสาวอินทิรา แสงมณี

๑๓/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๘๐
นายอุเทน นาหนองขาม

๑๙/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๘๑
นางสาวจุฑารัตน์ พลสวัสดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๘๒
นางสาวธญญารัตน์ ปญญาสิทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๘๓
นายปกรณ์ พรมเมืองเก่า

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๘๔
นางสาวปยลักษณ์ พิมโพชา

๑๑/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๘๕
นางสาวพิจิตรตรา ชัยเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๘๖
นางสาวพิมลวรรณ์ ผิวเวียง

๐๑/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๘๗
นางสาววนิดา จ่าทัน

๑๘/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๘๘
นางสาววิไลลักษณ์ พรศรี

๐๖/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๘๙
นางสาวสายฝน อินทราแสง

๒๕/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๙๐
นางสาวสุวัชรีย์ นำชัยภูมิ

๑๐/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๙๑
นางสาวกาญจนา มาตย์ไตร

๑๘/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๙๒
นางสาวทอฝน น้อยทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๙๓
นางสาวเนติมา สระทองอ่อน

๑๖/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๙๔
นางสาวปริญญา เชือบัวขาว

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๙๕
นายปยะรัตน์ สิงห์คำคูณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๙๖
นางสาวรัตติญา รักษาพล

๐๗/๐๓/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๙๗
นางสาวอภิญญา แสนบุญศรี

๒๑/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๙๘
นางธนพร ชุนถนอม

๑๑/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๐๙๙๙
นางสาวขวัญกวิญช์ รุ่งโรจน์

๐๑/๑๑/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๐๐
แม่ชีจวน โพธิศรี

์

๑/๑๐/๒๕๐๓ ปาคลองสมบูรณ์ ปาคลองสมบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๐๑
แม่ชีสายรุ้ง รุ่งโรจน์ ๖/๖/๒๕๒๓ ปาคลองสมบูรณ์ ปาคลองสมบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงเนตรชนา บุญสิทธิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แถวอรัญญา  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงบงกช แผ่นทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แถวอรัญญา  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายชษณพงษ์ พรศิริ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แถวอรัญญา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ รัตนพรหมรินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แถวอรัญญา  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มูลนามน้อย
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แถวอรัญญา  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายภูมิศักดิ

์

ทองสัมฤทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แถวอรัญญา  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายกิตติภูมิ ประชุมพิมาย

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แถวอรัญญา  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายอนันต์สิทธิ สืบเหล่างิว

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แถวอรัญญา  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายนภนันท์ นางงาม

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แถวอรัญญา  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายกิจชนะ แปนสุวรรณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แถวอรัญญา  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงนำผึง

้

พรมสนธิ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แถวอรัญญา  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงพุทธรักษา เพ็งปญจ่า

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แถวอรัญญา  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายณัชพล บ้งพิมพ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายพายุ จันทร์สองคอน

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายณัฐพงศ์ งามสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายธีรพัฒน์ สงวนศัดดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายรณชัย พุ่มบัว

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสนเสาร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายธาราณัฐ เม็นไธสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายภัทรพล วงษ์สอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายธเนศ จันทร์ทิพย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายภานุพงศ์ สู้ศึก

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายพงศพัฒน์ คำแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายคุณธรรม พรมชาติ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายอดิศร พงษ์สุวรรณ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงวรรณวิศา ไกงดวง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงเกวลี จำชาติ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงณัฐชา สีลาเกิง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงเชาวนี แก้วสุพรรณ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงรัตน์มณี ชนะพงษ์สุวรรณ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงอาริษา บรรยงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงฐิติมา เสนหนองชาติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงอนุธิดา พรมวิชัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แสนหล้า

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๓๖
เด็กชายนฤพล ศรีตัว

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงพัชรี ศรียางนอก

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงพรนะภา สุขทีป

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ งาเกษม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายศิริวัฒน์ สาขาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายสุรชา หมันแคน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายภูตะวัน มณีกัญย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายมงคล คลังชัยภูมิ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงปยกมล กองศรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงพิมพิกา ช่วยเจริญ

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงศริญญา อุทัยเลียง

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงนำค้าง ดอนประดู่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประสมทรัพย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงบุญยา วิเศษวงษา

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงสุกัญญา หมันจำรูญ

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายณัฐพงษ์ โมลี

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายชญานนท์ หมันจิตร

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงแย้มผกา ธรรมมา

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายอวิรุทธ์ อุตระศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายนันทวัชร คามตะสีลา

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายเอกราช คำแพง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายจักรพันธ์ วิเศษชาติ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายณัชพล วนาไส

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายภานุมาศ มูลวิเศษ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายกฤษนัย ปานทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายกีรติ อินทะรังษี

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายวีรพล ชลไพร

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงสุภาพร หมันจิตร

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงวราภรณ์ เรือนทิพย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงสรญา เกิดมงคล

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงชลธิชา ประสงค์ดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงอรวรรณ เลิศชีวา

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายธนาวุฒิ ดิลกลาภ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เบียดชัยภูมิ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายทินภัทร อุ่นเสือ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชัยสัตรา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายศุภจิตร สีแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายวุฒิพงษ์ พรมวิหาร

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายธนศักดิ

์

วิจิตรจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กชายเทียนชัย พวงชัยภูมิ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายสิงหา สืบประยูร

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายมาวิน แสงสกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายสมชัย หาญอาชา

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายณัฐพล สิงห์หลง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายวรวุธ หนูจิว

๋

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายธีรภาพ อือนอก

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายนฤเบศร์ สาระจิต

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงเบญจศิริ พีพ่วนนอก

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงชุติมา ไชยะไข

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงชนิสรา นิลผาพงษ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงทอฝน แสงสกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงชลธิชา แก้วสุพรร

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงวิชิตา กระจ่างวงศ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงศศิภา ทับพรม

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงสุพัตตรา ตังเพียร

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงบัณฑิตา มะลัยทิพย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงพิมพ์นภา บุตะเขียว

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงอริศรา ลีเขียว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๐๙๔
เด็กชายไหมไทย ค้นสูงเนิน

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายศิรศักดิ

์

โคตคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายภราดร ผลเรือน

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายวัชรพล อาจกมล

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๐๙๘
เด็กชายธนากรณ์ อยู่เอียม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงบุษทิพย์ ทิพวรรณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ รัสมีพรรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงเชาวรีย์ บำรุงชนม์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงชนิดา สุเหง้า

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงเนตรนภา วิลัยวรรณ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงภัทรมล ศรีสงคราม

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๐๕
นางสาวสุกัญญา น้อยเวียง

๒๐/๐๙/๒๕๓๗

วัดศรีสวัสดิบรรพต

์

ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายธนกร หงษา

๒๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายพลพล เวียงทัด

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายภูผา จุลละนันท์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายเกีรยติศักดิ

์

ผลานิสงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พุทธรา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงพิชชาพร ตรงต่อเจ้า
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงนริศรา กล้าศึก
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายจิรายุส บุญหนา
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายชัชชัย หมู่หัวนา
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายสมชาย หาญชัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายณรงศักดิ

์

นิลไสล
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายธันวา ฦาชา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงปรียาฉัตร ขดภูเขียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงจุรีลักษณ์ โสโพธิทอง

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายพีระพัฒน์ ขดภูเขียว

๑๕/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายเจษฎา ดนตรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายพงศกร สุภาพ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายวัจนกร ใจชัยภูมิ
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายอนุชา ศรีมงคล
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายธันยา หาญชนะ
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายธนวัต หาญชนะ
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายอดิเรก มาตรังแสง
๒๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายเมธาวี ดอกจันทร์
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงนำฝน ลานำคำ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงชัญญา เดชาหูม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา สุดหล้า
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงภนิดา สาดี
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงณิชาภัทร เกลียงดี

้

๒๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงศศิธร จูมพันธ์
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงวีราพร สีน้อยขาว ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงชนิกานต์ หงษ์ประเสริฐ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงกัลยานี หงส์หาญ
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงดวงฤดี เอียงชัยภูมิ
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงสิริพรรณ อิงชัยภูมิ
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงศิวพร หงส์สระแก้ว ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงวิภาพร ยาทอง
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงภัทรวดี สง่าแดน
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงอุไรพร ผ่องครบุรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ แกมทลทับ ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแดง สว่างคีรีวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายสราวูธ สุริวงค์
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายปรเมษฐ์ เรืองศรี ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงสิริยากร พันธ์ภูรักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงสุภาพร แสงชัยภูมิ
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ มีครไทย
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงเบญญษาภา หงษ์วิหก

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงสุพรรษา บัวนาค
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๕๒ เด็กหญิงพรรณาลักษณ์
วิไลวงค์

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายกิตติภูมิ แนบตู้
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายศักรินทร์ ศรีทุมมา
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายประพัน เงินชาดี
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายเนสพล มหาไม้
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายศุภณัฐ เหล่าลิม

้

๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงนภัสสร ชมชัย
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงเพียงฤทัย ครองพวก

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงวริศรา โคตะ

๒๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายเทวา ขอสูงเนิน
๑๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายสันติ สวนไธสงต์ ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงจิรวรรณ ชำชอง ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงเจนจิรา เทสะตรี
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างคีรีวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงมัญชรี เจนดง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ กุดมะนาว  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงอติพร เสาะใส
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ กุดมะนาว  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงปรัฐดา ศรีอุดม
๓๐/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ถือศักดิ

์

๓๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายวัฒนา อนุพันธ์
๑๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงอัมรา ตลับเพชร ๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงปริชญา แสนตา
๑๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายอัครพล ลือหาร
๑๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายธเนศ สิงห์น้อย
๒๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงอาทิตยา ตุเกษ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงผกามาศ กอบบุญ
๒๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายกนกศักดิ

์

ปรีดีวงษ์
๒๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงเกวรินทร์ ลาภประสงค์
๑๕/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงมินตรา แพงจอมชา
๒๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายชัยมนัส แก้วมโหสถ
๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๔ / ๘๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงอมิตา ถือศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ พรมอ่อน
๒๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จำปกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงดารินทร์ พลฤทธิ

์

๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๘๔

นางเฉลิมศรี นามวิจิตร

๒๗/๑๑/๒๔๙๕

ปาเรไร ปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๘๕

นายวิชาญ นามวิจิตร
๐๑/๐๑/๒๔๙๓

ปาเรไร ปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๘๖

นายม้วน ปลืมวงษ์

้

๐๖/๐๓/๒๔๙๒

ปาเรไร ปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๘๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เติมวุฒิ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาร ปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงนริศรา ศรีรักษา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาร ปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงกิตติยาพร อุทัยแพน
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาร ปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงปริตา ระวิวรรณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาร ปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงศศิพร ชาวเหนือ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาร ปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงกัลยากร ชาติราษี
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนสาร ปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๙๓

นายศรายุทธ ปานหว่าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคอนสาร ปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๙๔

นายภานุวัฒน์ วงศ์สวัสดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคอนสาร ปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๙๕

นางสาวธันยา โชคเจริญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคอนสาร ปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๙๖
นางสาวแพรวพรรณ อรจันทร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคอนสาร ปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๙๗

นางสาวฐิติมา สันขุนทด
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคอนสาร ปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๙๘

นางสาวแรมใจ ต่ออำนาจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคอนสาร ปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จะโนรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงณัฐริสา บุญซ้อน

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายสันชัย ลีดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นิคม  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงปนัดดา แก้วสนธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๐๓
นางสาวอภิญญา สมปญญา

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงรุ่งฤดี คบมิตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงปณิตา เนาหนองจอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงปรียาภรณ์ คลังตุ้ย

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงนวพร ท่างาม

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงดวงดาว หงษ์ทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงเจนจิรา จันลี

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๑๐
นายนัฐพล หาญรบ

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นิคม  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๑๑

นางสาวสุดารัตน์ ศรีโนนทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา นิคม  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายทินกร ชัยมีแรง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงพรรณวิสา ฝายจิตชอบ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงอารีลักษณ์ ลือนาม
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงอาทิตยา แดงประคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายยุทธพิชัย ศรีสุข
๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา แก้วสุรินทร์
๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงดาราษา นัดรัมย์
๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงปานแก้ว ดีเสมอ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงเบญญาพร แทนมูล

๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายชัยสิทธิ

์

พงษ์สุภา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายอำนาจ ขันทะชา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงอรวี พรมผา
๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายกิตติพงศ์ บุญญานุสนธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงณัณฑินี รวยสันเทียะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายภูชิสสะ ใจกล้า
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ยศกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ชำนาญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงปณิดา ยวนทองหลาง
๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ถมอุทา

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายดลรวี ปุยขุนทด
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงสุพรรณณี ไชยบัวแดง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา ประวันโน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายเกษม เขียวไธสงค์
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ลินรา
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงเจนจิรา ถวยสูงเนิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงดาหวัน ธงภักดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายภูริทัต ปะสีกัง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงอรณิชา อุ่นเมือง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๔๐
เด็กชายณัฐพงศ์ พงษ์สุภา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายณัฐพล ทัศนะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงนำฝน อยู่สำราญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายยอดขวัญ เสาะโชค
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายกฤษดา ชุ่มขุนทด
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายจักรภพ สีดา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายวีรชัย พิมพ์ทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายสนทยา ไม้สูงเนิน
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายสุรเดช กลินศรีสุข

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงลลิตพรรณ บัวผัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๒๕๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

ตันแปง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายอนุชา ฝานคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงรินรดา อ่อนวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายกฤษฎา บุรารมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายอัษฎาวุฒิ เชือมีแรง

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายภูมรินทร์ เนียนสันเทียะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายเทพทัต สังขโห
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายไพทูล โชติวัง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายวรมัน ทิพรักษา
๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงบุษยา แก้วคุณนอก
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายจตุพร ใยเมือง

๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงบุญทริกา มาตนอก
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงไผ่แก้ว ปรีดารัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปะนามะโก

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายเอกรัตน์ รุ่งเรือง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงวรรณวิสา ศิลา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายนพรัตน์ ชัยมาตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายสุธีย์ สาสังข์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สาระคาม
๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ บุญสำลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงมณี อินทยา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงกิริตา สุวรรณโนนสูง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงสุกัญญา พลรักษา
๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงริณภา ธนาจุมพล
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงสุรางคนา เรดสันเทียะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงพิยดา จันทุภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กชายมนพัทธ์ วิเศษ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ กลินศรีสุข

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายรังสรรค์ กิงข่อยกลาง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงกนกพร บุตรดีหล้า

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงพิสมัย ชาดาเม็ก

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายศุภกฤต บุญคร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๘๒

นางสาวอารีรัตน์ จุฬากรณ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๘๓

นายเกียรติศักดิ

์

สีม่วง
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงพรปวีณ์ เวียนขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงหัทยา เพชรประไพ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายนฤเบท พวงสันเทียะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๘๗

นางสาวสุจิตรา อารีแจ่ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงชไมพร ฤทธิจรูญ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๘๙

นางสาวชลธิชา รวดชัยภูมิ
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงเกตุมณี อุไรพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงวรรณภา ระโส
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงอารียา ปอมกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงขวัญภิรมย์ จันทร์นำใส

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงพรกรัณย์ บุญส่ง
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงสุชาวดี ณ อุบล
๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา ฤทธิจรูญ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงยุนิภา สมหวัง
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงโสริญา แสงศรี
๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ผิวนวล
๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงปญญาพร แปนเพชร

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงวรรณิก ช่วยงาน

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงวรรณิกา ช่วยงาน

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงบุษมาศ แก้วอยู่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงอาทิตติยา แก้วอยู่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงศุภราภรณ์ เทียงธรรม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงกุลสตรี รักษ์อมตะ

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงนิรุชา รัตนเวรุ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายยุทธภูมิ อุ่นสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายฉัตรเทพ มือขุนทด

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายประธาน แฟนสันเทียะ

๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายภัคคพล โภคา
๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๑๒
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ เกือกสูงเนิน

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงดุษฎี แนมพลกรัง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงวันนิสา เดืยดขุนทด
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงจิตรานุช พรมมาส
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงสุจิตรา ชัยมีแรง
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

มหากาล
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงปยะมาศ คลังตุ้ย
๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายไพรวัลย์ กาญจนกาศ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เชิงชัยภูมิ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงวรันธร เฉลิมพล ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายเอกลักษณ์ เขตจัตุรัส
๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงจิราพร ปลังกลาง

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายเดชา กาญจนกาศ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ชอบการ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอนสัก วังอุดม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงพัชนี แสนเลิศ
๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอนสัก วังอุดม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงทิตยา เสือพิทักษ์
๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอนสัก วังอุดม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายวรวุฒิ เชิงชัยภูมิ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอนสัก วังอุดม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายทนันชัย สุขนิล
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กะฮาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงรุจิรา อยู่สันเยะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงรสสุคนธ์ พรมมาก
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๓๒

นายศราวุฒิ วงษ์วัติ
๐๕/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายจุลจักร อินทะนาค
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
โกรกตาแปน  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงฌานิศา บัวระบัด
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
โกรกตาแปน  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงวรัญญา บัวโค้ง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

โกรกตาแปน  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงวีรวรรณ เกิดนอก
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
โกรกตาแปน  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๓๗

นางอัญชุลี ศุภรตรีทิเพศ
๐๗/๑๐/๒๕๑๖ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

โกรกตาแปน  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายสหภูมิ ลานอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงนัทชรินทร์ เนาว์นนท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๕๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงปนัดดา งามจันอัด

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๕๕๙/๑๓๔๑

นายพรรณชาติ ชูสอน
๐๕/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีวงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงสุนิสา งามจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงอรกัญญา ทองยศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายสิทธิชัย โคกอ่อน ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงจุฑาพร บุพผานันท์ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ สายทอง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงณัฐณิชา สีหะอินทร์ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายปริวัตร อยู่ปาน ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายสิทธิโชค โคกอ่อน ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ แหขุนทด ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงขนิษฐา สีหะอินทร์ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงเจนจิรา บัวผาง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ โจมรัมย์ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงฐานิดา ชำนาญราช ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงนงลักษณ์ กุลชนะวิทยา ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงเมธาวี กักจัตุรัส ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงวรรณพร แซ่เอียว

้

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงวิภาวี มณีวงศ์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงพรกมล ทองสาย

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายตะวัน จันโสดา
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายอภิชัย พูนสวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูชืนบาล

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๖๔

นางจิราพร รักจันทึก
๐๒/๐๔/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเนินสง่า สุทธิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๖๕

นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร
๐๕/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองผักชี สุทธิวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๖๖

นายกิตติศักดิ

์

สีกา
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จูมทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๖๗

นางสาววันเพ็ญ คำขวา
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จูมทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๖๘

นายวนาสันต์ สมจิตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จูมทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงสมฤทัย ถอนภูเขียว
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จูมทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๗๐
เด็กชายวรวุฒิ แก้วมูล

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จูมทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงอนันญา สมจิตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จูมทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงอัจฉราพร บริสุทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จูมทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๗๓

นายพีระพัฒน์ โยธิคา
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายราชวรรษ ไชยสลี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงศณิสา เฟองฟู
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงพิชชา บริสุทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงตวิษา เยิมสูงเนิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงติรณา เยิมสูงเนิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๗๙
เด็กหญิงศิริกรรญญา นิลบรรพต

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ นิลบรรพต

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงชมพูนุช

กระเสียนพรหมราช ๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงพัชรีพร คอยขุนทด
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงปยะฉัตร ปญญาสาร
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายธนกฤต ภิญโญโชค
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงสุภนิดา ฝาดภูธร
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงวริศรา อารีวงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ หมานดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงนุสรา พลสวัสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๘๙

นางสาวสะอาด ภิญโญศรี
๑๕/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๓๙๐
เด็กชายพีระพัฒน์ เหมชัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงธิดาภรณ์ ชืนอารมณ์

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงณัฐวรา มิตรชอบ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ชุมพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๙๓

นางสาวปภัสรา หนูตอ
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงสุจิตรา หลักชัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงวรรณวิภา แหมไธสง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงปารมิตรา ประชามอญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงศรัณยา ชูหมืนไวย์

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงธันยธรณ์ กลินโสภณ

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงณัทภรณ์ มิตรชอบ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายปติภัทร ประจันนวล

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงสริญา พรมวัง

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงชนาภา ปอมสุวรรณ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงกานติมา ทาบิดา

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ ถาดทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงณัฐฐิยาพร พูนชำนาญ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงเกศมณี จันทาทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายเจษฎา พรมลา

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงยุวรรณดาว พลรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ทูลแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วัดวิเชียรธรรมาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายวริทธิ

์

เภาดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายนฤบดินทร์ ผามณี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายณรงค์รัชช์ แก้วเวียง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายสุเมธ ผลสนอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายวันวิเศษ มะหาโพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายอธิป ชำนาญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายปยะวัฒน์ เงินประมวล
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายธนภูมิ หนูป
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงสกุลรัตน์ พงษ์สระพัง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงนคนันทินี ปานภูมิ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงบุญณิศา มุขขุนทด

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงพัชราภา ขุนศิริ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงนิตรดา ก้านแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงชนิสรา ก่อกำลัง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงขวัญชนก ธรรมศิลป
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงณภัสสร ผลภิญโญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงบัวชมพู บริสุทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงธนพร โล่ห์คำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงธีระตรา ปชชาเขียว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วัดวิเชียรธรรมาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงวรดา ชำนาญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงญาดา โคประโคน

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงสุนิตรา ธรรมใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สวัสดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วัดวิเชียรธรรมาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงศกาวรัตน์ เฉกแสงทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงไอรดา อุ่นแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายวิเสาว์ แอบอิง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายกฤษดา เยาว์สูงนิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายธนาธิป บุตรดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงรวิภา กันชัยภูมิ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงพรอนงค์ สีนวน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงสุพัชญา ยอดคำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๔๑
เด็กหญิงสุพพรรณปฏ

เหลืองทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงจิดาภา แสงกุรัง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงกมลชนก ผ่องสามสวน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๔๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงสวัสดี ทรงศรีสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงเจษฎา พยัพพฤกษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงนลินนิภา เผ่ามงคล
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายสุทิอัส คงเมือง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายปฐมพงษ์ ผลานิสงค์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายสุรเดช พันธ์ด้วง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายชัยณรงค์ ทุงแสง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายธนากร ทะสูงเนิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงกฤษติยา หงษาชุม
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามสวนวิทยา ศรีสะอาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๕๔

นายวีรยุทธ สาดี
๒๐/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองบัว สมอ  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายมงคลชัย ทะวงษ์เงิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายกิตติพงษ์ มาลา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระพังวิทยาคม สมุนไพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ตระการจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระพังวิทยาคม สมุนไพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ แอแดง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา สมุนไพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายกิจจา สิทธิโคตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา สมุนไพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๒ / ๘๔

้



ศ.๘
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๔๖๐
เด็กชายวีระณัฐ ดิลกลาภ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา สมุนไพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายศิวกร ศิลปวิทย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา สมุนไพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงศศิวรรณ โปราแสน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา สมุนไพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงยุพาพร ประจันนวล
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา สมุนไพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงอริสา นาคเสน
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา สมุนไพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายกฤษกร ประเสริฐ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายปยะรัตน์ ทะวงษา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงมณทิรา ทัศนิยม
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงวรัญญา พงษ์สระพัง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศรีขายแอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายชนกร เหลืองมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายพลอธิป รัศมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายรัฐภูมิ เผ่าโพนทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายสุภสิน ศรีบุญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายสิราภพ แซ่อึง

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายพงษ์พิษณุ ว่องประจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงภานิตา นวลงาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงสุภัสสร ลาโสพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงณัฐกมล คนที
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ดอนไฮ  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงนภัสสร ไสแสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขีตุ่น

้

ดอนไฮ  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงณัฐวดี ปตรธง

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาด ดอนไฮ  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายสหรัฐพล จะรินรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาด ดอนไฮ  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายภัทรพล ประกอบ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาด ดอนไฮ  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงต้นฉัตร ควร์ลสตรูม
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาด ดอนไฮ  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายจักร แก้วปลัง

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง ดอนไฮ  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูลงาม

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๘๖
เด็กหญิงกิตติมาภรณ์ อาจโนนเปลือย

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงชลทิชา ถินสุวรรณ

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายณัฐนนท์ วรรณมาตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายบุญยืน สุภมาตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เทียนสว่าง

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงอัฉริยา วรรณชัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงจันทร์ลดา มาสิงห์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงธนาภา ว่องประจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายนพรัตน์ เจือบัวขาว

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงปฏิพร หาญจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงฟารุ่ง บุญเงิน
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงจีรนันท์ เชิดขุนทด
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขีตุ่น

้

วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงสุดสิยะดา พลรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขีตุ่น

้

วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายธนา ฆ้องโนนแดง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีตุ่น

้

วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายนนท์วุฒิ กงชัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีตุ่น

้

วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงปนัดดา หล่าซิว

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีตุ่น

้

วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงศุภลักษณ์ จันทะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีตุ่น

้

วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงนิชาวดี อินาวัง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงเยาวรัตน์ ทนโนนแดง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๐๕
นางนิภาพร พืบขุนทด

๒๒/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๐๖
นายณรงค์ ปองปด

๐๓/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายจารุวัฒน์ แซ่ตัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๐๘
เด็กชายวชิราวุธ เพียดขุนทด

๒๓/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายรังสรรค์ ไม้จัตุรัส

๑๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายภาคิน นวลปะโค

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายศุภวัตร กลินศรีสุข

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายณัฐวุธ บุญเกิด

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายสุสาคร ปดภัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายธวัชชัย ยวงรำ ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายมุนินทร ประทุมวงษ์ ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ จำปาศรี ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายก้องภพ นนขุนทด
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๑๘
เด็กชายศรนารายณ์ เกิดกลางดอน

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงรัตนา บุตรลา
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงสิริวิมล ชุมทองหลาง

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พวงพันธ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงนาเดีย กลินศรีสุข

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงพิมพิไล ไม้จัตุรัส
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงสุพิชา อ่วม
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงสุมนฑา บทนอก
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ประสมทรัพย์ ๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายศุภชัย กลินศรีสุข

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายวีรภาพ เทียวประสงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายวรากร ปานจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายจักริน มีชำนาญ

๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายจักรพรรณ ปูนจัตุรัส

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายพงศธร ประเสริฐพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายธนาธร ภักดิขุนทด

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายกิตติพงษ์ ดีสิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายทรงวุฒิ เสาวคนธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงนิดาวรรณ แก่นภิรมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงกัลย์สุดา ปจัตุรัส
๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ชาบำเหน็จ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงณัฐธกานต์ ทะวิลา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงวิลาสินี แสงรักษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงอรัญญา นวนปะโค
๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงวรรณษา หอพิกลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงอรอุมา ฟสันเทียะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงอรนันท์ กลินศรีสุข

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงรุตจิฬาพร ภูมิเรศสุนทร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงพัชรี แสงตะวัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงเปรมฤทัย วัยวิจิตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๔๘

นายชินวัตร แพวขุนทด
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๔๙

นายเกิดพนธ์ ทองรักษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๕๐
นายภูมินทร์ เอือพิทักษ์

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๕๑

นายกลางสมร โสมขุนทด
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๕๒

นายวิชัย ล้อมจันทึก
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๕๓

นางสาวฐิติมา เกตุดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๕๔

นางสาวณัฐวดี เมฆใส
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๕๕

นางสาวเพ็ญนภา ไทยสมัคร
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๕๖

นางสาววีรญา ตรวจสมบัติ
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๕๗

นางสาวญาราภรณ์ หอมจันทึก
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๕๘

นางสาวกัลยา คึขุนทด
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๕๙

นางสาววริษา พบโชค
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วัดบูรณ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายจรูญโรจน์ ขึมสูงเนิน ๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมพยอม ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงจิตสุภา หาญณรงค์ ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงวิภา พร้อมขุนทด
๑๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงศุภิสรา ลาดนอก
๒๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงธัญภรย์ ปลืมประสิทธิ

้ ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงนิตยา สุขผล ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๖๗ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
สมาคม

๒๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ปดภัย
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร วัดเพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายปยวัฒน์ แขขุนทด
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงดุจดาว ทองลาย

๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๗๑
เด็กหญิงอัญธิญารัตน์ ชัยทิพย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงกัลญา ชัยทิพย์
๒๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงดวงกมล พรีพรม
๑๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม วัดโพธิตาล

์

 

ชย ๔๕๕๙/๑๕๗๔

นายณัฐวุฒิ สวยขุนทด
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

วัดศิลาเขต  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายภัทรดนัย เทียวประสงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

วัดศิลาเขต  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายภวิช วาดเมือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

วัดศิลาเขต  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายพีรพัฒน์ น้อยอาสา

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

วัดศิลาเขต  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงศศิกานต์ จันทมิฬ
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

วัดศิลาเขต  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๗๙

นางเบญญาภา ปลังกลาง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

วัดศิลาเขต  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงแพวา พูนหนองแวง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกะอาม วัดสาริกา  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงกรชนก พลเสน
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกะอาม วัดสาริกา  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายธวัชชัย เรืองจาบ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายวีระชัย โกฎสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงจุฑามาศ สูบขุนทด

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายนิรุต งามสันเทียะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงนาฎยา เรียงสันเทียะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายศิวศักดิ

์

คงหอม
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายวุฒิชัย แดงบุญเรือง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกำแพง  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายธุวโต สังอ้ม
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกำแพง  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายณัฐชา รบศึก

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกำแพง  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายสุภกร ชาวแพะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกำแพง  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ จุลพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกำแพง  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงสุมิตรา สายบัว
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกำแพง  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงศิริกัญญา กุรัง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกำแพง  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงสิโรชา ชำนาญหมู่
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกำแพง  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงนฤมล เข็มผัด
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกำแพง  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ สุภี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแดง วัดกำแพง  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๙๘

นายนิมิต ประตาทะยัง
๐๒/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๕๙๙

นายทรงวุฒิ พวงศรี
๐๕/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๖๐๐
นายสวัสดิ

์

ทองมาก
๒๓/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๐๑
นางสุภาณี แข็งแอ

๐๖/๐๕/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๐๒
นางกุสุมา ทองมาก

๒๕/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๐๓
นางเยาลักษณ์ แดนสีแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๐๔
นายนุวัฒน์ แต่งสุวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๐๕
นางณิชมน วงศ์ตาพระ

๐๘/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๐๖
นางนิภา คัชเขียว

๑๔/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๐๗
เด็กชายสรวิศ แจ่มวรรณ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๐๘
เด็กชายวรยศ ทีอาด

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายอัครพล อาจศิลา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายรฐนนท์ มาสูงเนิน

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายธันยบูรณ์ ราศี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๑๒
เด็กหญิงละอองดาว พงษ์สระพัง

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงรุจีรัตน์ ปตตะการ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๑๔
เด็กหญิงประไพรพร เมืองแสน

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงนริศรา เกตุสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงธารารัตน์ เจือเงิน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงอภิญญา เชิดชู
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงพิชานัน ผึงผาย

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงณิชา แนวเงินดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงวราพร สว่างชม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายกิตติพันธ์ ไทยปอม
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายอนุวัฒน์ แขมภูเขียว
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายพชรพล พวกแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ ผ่านบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายกษมนัส เชือประสาท

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ สีพรม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายทศพล อภัยวงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายศิริพงศ์
เพชรสุวรรณรังษี

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายภูมิพัทร แก้วมณี
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายณัฐธัญ แก้วแก่น

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ ลานขามปอม
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงฟาตะวัน งามผ่อง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงจันทกานต์ พรหมเมตตา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงจิราภา สร้อยจรุง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๗ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงเมธินี ศรีวิพัฒน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงนันท์นภัส ขวัญครอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงธัญรดา สิงห์จานุสงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงจุฑามาศ วงษ์เวช
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงจุฑาทิพ วงษืเวช
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงกัญญานัฐ ฝอยวารี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงปลิตา โขนภูเขียว
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงประภาศรี คุณประทุม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๔๓
เด็กหญิงบุญญลักษณ์ ระยัน

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงทิติภา โคนาโล
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงสุชานรี นิสัยกล้า
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงญาณิษา เชือประสาท

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงนพมาศ มิตรมาตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงภัททิยา บงภูเขียว
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงสตีรัตน์ แดนคงเมือง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงภัทรดา คงปรีชา

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงกมลวรรณ แผลงเวช
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อาโพธิไทย

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงมัณฑนา เขียนภูเขียว
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงมาริสา อ่อนสกุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงสุภาวดี วิชิตสูงเนิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงวิชษาพร จอสูงเนิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงศิริภัสสร อ่อนอุทัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงพัชรพร จันทะศิลา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงสกุณา ระวิพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงพชรพร คงโนนกอก

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายชนะพล ถาวรผล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา กลังกลาง

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายธนารักษ์ ประทุมมา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายเพชรสมุทร สิงหา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายธนดล ตระกูลศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายศรันย์ภัท วงษ์ศรีดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายนพกฤต ก่อพืช
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงสิริยากร พรประทุม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงพรนิภา รัศมีพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๘ / ๘๔

้
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ชย ๔๕๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงณัฐพร เผยศิริ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงจิราพร ศรีเลิศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๗๒
เด็กหญิงกลมลักษณ์ ทองฝอย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายชวลิตร ผ่องจรุง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายฉัตรนที ประทุมพงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายพัสกร ประทุมมา
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายปชญานนท์ เห็มมี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายชยพล เห็มมี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายภูมินทร์ นิลบรรพต
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายพิทวัส คำสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายณัฐชนน พลขีดขีน

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายอภิเทพ สีชาดา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ โนนโชติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงศศิภา พลขีดขีน
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงบัณฑิตา แซงสีนวล
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงกรกนก แนวสุจริต
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม วัดบัวลอย  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๘๖

นางสาวสิริธร ขวัญถาวร
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงศศิวรรณ โชคสูงเนิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงนิภาพร ขวัญมา
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา จำรัสวัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงปยะธิดา แก้วคำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงเจนจิรา เกือหนุน

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงศิริวรรณ แคภูเขียว
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงพรธิดา ชิตระ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงพัตรพิมล พากุดเลาะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงเมขลา จิตรโคตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงศนิดา น้อยลา
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงเรณุกา นามโนนเขวา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงอาภัสรา แจ้งบ้าน
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงปยะธิดา ชืนชม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชุ่มชืน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ อาจผักปง

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ สินธิชัยภูมิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงยุภาวดี สีบานเย็น

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงสุวิมล

เหมือนประโคลน
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ โชคเจริญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงสิริรัตน์ หงอกภิลัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงเสาวภา ชุ่มชืน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงพิชญธิดา ทิพย์รักษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงสุกัญญา คาดสนิท

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงปานเทพ โชคคุณ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงวชิรศักดิ

์

ผลดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงณัฐผล แสงใน
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายประวิทย์ แจ่มใส
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายทรงวุฒิ ปวนกระโทก
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายชาตรี แสนลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงวรรณนิสา ชวัญยืน
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงพรธิรา เสียมแหลม

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง วัดบ้านแดง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายธีรภทร์ เคนคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดพนมไพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายพีรภัทร์ แนวถาวร
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดพนมไพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์คูณ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดพนมไพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงณัฐนิกา พวงพันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดพนมไพร  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายธนชัย ฝอยวารี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายศานตรส มุมทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายกฤษฎา สร้อยจรุง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายวิชาญ ขาวเขียว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายนิรฌาน พรมเมตตา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายโชคทวี บัวสาย
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายยุทธชาติ สงมูลนาค
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายธัญพิศิษฐ์ จิตพิไล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๕๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายเจษฎา หล้าบ้านโพน

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายจักรภัทร กลินหอม

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มาดินดำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงวนิชยา ผัดวิเศษ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงอภิรัตน์ ปญญาไว
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงกลมทิพย์ สุขสนิท
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ลิมเจริญ

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงฐนิชา สิทธิมงคล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงอรดา ธรรมสูงเนิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
วัดพร้าวทัศนียาวาส

 

ชย ๔๕๕๙/๑๗๓๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คุ้มเงิน

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่า วัดศิริธรรมวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงนุสรา จรัสพันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่า วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๔๑

นางสาวลำไย กมล
๑๔/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายอนันทวัฒน์ กาฬปกษี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๔๓

นางสาวศิรินทิพย์ กมล
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนภูเขียว วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายยุทธวิชัย บริสุทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายปาณุวัฒน์ คำภักดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายปริญญา พงษ์ศิลา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายธีรภัทร์ บุตะเขียว
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายณัฐพงศ์ บุตะเขียว
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงธันยพร ฐานมัน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงธิติพร ประสานเชือ

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงเกวลิน ไชยรักษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงประติภา นาห้วยทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงสุกัญญา สมุทร์คีรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงพนิตา คุณประทุม
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงนิชชาวัลย์ พงษ์กล้า
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๕๖
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ทองชัยภูมิ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงพิมลภา นาคทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงปุณยาพา มันธรรม

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงศิวพร เทียบภูเขียว
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๖๐
เด็กชายธนากร บุตะเขียว

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๖๑
เด็กชายเจษฎ์บริวัฒน์

ทองดีเขียว
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงฐิติวรภา ดาวช่วย
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงภิญญดา เบ้าจังหาร
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงสายรุ้ง อำนวยพร
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ เกณฑ์พล
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงเพียรพัฒน์ ทีดินดำ

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดบัวบาน  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

เขตรักษา
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดเฝอแฝง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงประภาศรี เสือเขียว
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดเฝอแฝง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงรพีพรรณ นีรนนท์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดเฝอแฝง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงออนิษา กันหาเขียว

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดเฝอแฝง  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายนพณัฐ เพ็งพร
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายเอเธน กองจวง
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายนิติพนธ์ หมู่หาญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายธราดล อนันเต่า

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายปฏิภาน เริงสุข
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ มะลิวัลย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงมาริสา เผยศิริ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงดาริกา เทียมขุนทด
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายกฤษฎา มัญจาวงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๘๐
เด็กชายกษมา เหล่าคนกล้า

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายธณีธรณ์ พรเวียง
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายธีรภัทร คำสีทา
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายธีรพงษ์ ลาลด
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายปกรณ์ แดงเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายภราดร อนันเต่า
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงวิมลสิริ สีหาวัตร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายถิรนัย ไสวดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงสุจิตรา เผ่าฉนวน
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงอินทิพร แก้วคอนไทย
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายภูธเนศ พิมพ์สราญ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายวโรฒม์ เนียมศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายวิศรุต ชำนาญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายสหรัฐ จันทร์แดง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์แดง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายภาณุเทพ จันทร์สว่าง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงจินตนา สาหัส

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงณัฐพร บุตะเขียว
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงภัทรวดี คุณประทุม
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงหทัยภัทร ชำนาญวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงอรพนิต ผ่านคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงนัสตยา เทียงวิเศษ

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงอริสรา ธรรมา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงวาสนา ลองจำนงค์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายอัมรินทร์ โพธิเงิน

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กชายรัชพล รุ่งไธสง

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายตะวันฉาย แดนละยม

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายภานุวัฒน์ คังดงเค็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายยศพันธ์ หินประกอบ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายคมสันต์ แน่นอุดร

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๒ / ๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๘๑๐
เด็กชายจักรพงศ์ สืบขุนทด

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายสิทธิโชค นามา
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงปาลิตา วะโรหะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงสุพิชชา ยิงสำราญ

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงอลิษา พลสว่าง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงอรวรรณ เทพศิลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงฐิติมา ประหยัดสิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงธันยพร แก้วคอนไทย
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายณัฐพล สร้อยจิต
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายธิติวัฒน์ นิจประทุม
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงจิราพร ผลเหลือ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงเบญจมาศ บุตะเขียว
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๒๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ บำรุงสุข

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายณัฐวัตร ชำนาญวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายวรายุธท บุตะเขียว

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายฐิติพงษ์ หงษ์เงิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายธนากร เกินกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายวงศพัทธ์ บุตะเขียว
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ อิมจิตร

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงอนุธิดา ร่มเย็น
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงแพร แอมปจฒา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา แนวถาวร
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงปวีณา ภูเขียว
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงเนตรนภา สัมฤทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงวรพิชชา แฝดสุระ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงวรณัน มนัสศีล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงปยมาศ สูงเดช
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงสุกัญญา บุญมี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงชลณิฌา เถือนวงษ์จำ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงศศิณิภา มะลาด
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงจารุเนตร บุตะเขียว

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงชนิดา บำรุงไทย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงนฤดี พรมนำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงเฟองฟา ดิลกลาภ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายปยะวัฒน์ แสงห้าว
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๓ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ไชยจอกเกีย

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายสมาน โมครัตน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายกรรชัย ผาสุกตรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายอธิราช นาคคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายพิชิต วัฒนสาร
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายชิรวิทย์ ทวีเงิน

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายธนากร เอียมสุวรรณ

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายสาธิต ดิลกลาภ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายชานรัฐภูมิ จวนชัยภูมิ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ใจภักดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายอานนท์ ประสิทธินอก

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายอโนทัย ทวีชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงเอมมิกา ศรีสารคราม
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงนันทภรณ์ วิจิตรโชติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงณัฎฐา สิงหา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงสุภนิดา นามา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงวิชญาพร วิลาศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๖๒
เด็กหญิงแพรวพรรณ จันดีเขียว

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายนิรุช สามารถ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายภัทรพล ใสบาล
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายไชยวัฒน์ ประวิโน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายสุกิณห์ เกษมสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายก้องเกียรติ เหล่ายนขาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายธนภัทร ภูพันทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงณัฎฐกิตต์ สร้อยกิจ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงเมขลา ช่วยสงค์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงณัฐพร ผิวศิริ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๗๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุภสร

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๗๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุตะเขียว

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงแพรวมณี หงษ์วิลัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดศิลาดาด  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายภูตะวัน สายแสน
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัดสวรรค์นคร  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงสุพัตรา ตรีรอบ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงนาฎภัทร โสภา
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงชนกสุดา คำตะเพชร
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงกรพินธุ์ ศรีเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๔ / ๘๔

้
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ชย ๔๕๕๙/๑๘๘๐
เด็กหญิงจิราภา ทองเกลียง

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงสุธีรัตน์ ประดิษฐเพชร
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงกุลณัฐ จันทรช่างทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงแพรพลอย ประกายเพชร
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงจุฑามาศ สันวิลาส
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงนำผึง

้

มิงภูเขียว

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงสิริวรรณ จันทรนันท์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงนำฝน รัตน์ประทุม
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงประภาศรี กัณหะสุต
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงฐานิกา คำกุ้ง
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ครามชัยภูมิ

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงชลธิชา พลหล่า
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงกัลสุดา เทพคำดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๙๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นรินนอก

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงฃุติมา ประภาเมือง
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง วัดหรดี  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๙๕

นายภิเชษฐ์ รักความสุข
๐๘/๐๖/๒๔๘๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๙๖

นายสมัย จรูญศรี
๑๔/๐๔/๒๕๐๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๙๗

นายเฉลียว เกตุแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๐๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๙๘

นายสำรอง คูณแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๐๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๘๙๙

นายจอม สะเดา
๒๑/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๐๐
นายพยุง สมใจเพ็ง

๑๓/๐๘/๒๕๐๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๐๑
นายอุดมพันธ์ หอมจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๐๒
นายธีร์วรา คามะดา

๑๔/๐๔/๒๕๐๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๐๓
นายชัยภัทร ปราบหนองบัว

๐๔/๐๗/๒๕๐๘
เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๐๔
นายบุญ บูนลุน

๑๘/๐๕/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๐๕
นายภูไทย หมืนจิต

่

๒๑/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๐๖
นายพิทักษ์ เหง้าแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๐๗
นายสมัย กาละเลข

๑๐/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๐๘
นายวีระภาพ นามโนนเขวา

๐๙/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๐๙
นายสุรัตน์ พงษพัง

๑๖/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๑๐
นายวิชาญ ไสยโม้

๐๓/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๑๑ นายนันทะประชาพันธ์
นามหนองอ้อ

๐๖/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๑๒

นายจตุพร พันธุ์สุวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๑๓

นายพงษ์ศักดิ

์

บุญหนา
๐๑/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๑๔

นายมานิตย์ ภูมิมะนาว
๒๕/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๙๑๕

นายนิรุต เชียงราย
๑๙/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๑๖

นายเรวัตร จารุตัน

๑๘/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๑๗

นายสิทธิพงษ์ บุญบำรุง
๐๕/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๑๘

นายรวง เสาะสายบัว
๐๑/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๑๙

นายศรีสุวรรณ โชคคูณ
๐๓/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๒๐
นายคมสันติ กิงมะนาว

่

๒๖/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๒๑

นายพงษ์ศักดิ

์

ดีสุวรรณ
๑๓/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๒๒

นายเด่นชัย สายคำ
๐๔/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๒๓

นายสุกรี ไชยวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๒๔

นายระวี บุญปญญา

๒๗/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๒๕

นายประจวบ สุ่ยหล้า
๑๙/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๒๖

นายรุนทชัย ทรงศรี
๒๐/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๒๗

นายการัญ ปมะนาว
๑๔/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๒๘

นายศุกราพงษ์ แซ่เจีย

้

๓๐/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๒๙

นายวิสันต์ อุปฮาด
๒๖/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๓๐
นายสุธานินท์ หนูสองแพรก

๒๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๓๑

นายวิสูตร เจ็กนอก
๑๙/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๓๒

นายปาณะวัฒน์ พละศรี
๑๖/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๓๓

นายนิวัตร จันทร์หอม

๑๒/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๓๔

นายดุสิต แสนทวีสุข
๐๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๓๕

นายเอราวัน คันธะเนตร

๒๕/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๓๖

นายสุริยา เจริญทัศน์

๓๑/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๓๗

นายวรวุฒิ อัศฤกษ์
๐๙/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๓๘

นายกิตติพร พักเย็น
๐๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๓๙

นายพิทักษ์ สัจจสังข์
๑๕/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๔๐
นายภคพล ศรีเทพ

๒๑/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๔๑

นายสิริวัฒน์ จุลละนันท์
๒๙/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๔๒

นายพิทักษ์ หาญกุดเลาะ
๐๙/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๔๓

นายสาริน กู้ภูเขียว
๐๙/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๔๔

นายศุภชัย จันทร์พรม
๐๗/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๔๕

นายสิริพงษ์ เศษสูงเนิน
๑๐/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๔๖

นายณัฐพงษ์ โคผดุง
๐๕/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๔๗

นายวิษณุ ปองขันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๔๘

นายคณากร สมนิยาม
๑๙/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๔๙

นายสมพร กลินแก้ว

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๐
เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๖ / ๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๙๕๐
นางกองเหรียญ กำเนิดศรี

๑๘/๐๘/๒๕๐๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๕๑

นางบัวคำ แผ่นทอง
๐๔/๐๘/๒๕๐๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๕๒

นางดอกดิน ลอยเมืองกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๐๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๕๓

นางสาวเสน่ห์ พิมพ์ดี
๐๙/๐๓/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๕๔

นางรินยา กลางเสนา

๑๑/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๕๕

นางสมจิต ปองพลทอง
๐๔/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๕๖

นางสุรักษ์ โพธิงาม

์

๐๙/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๕๗

นางสาวสุมาลี วงษ์คำจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๕๘

นางแจ่มตา ยอดดี
๐๓/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๕๙

นางดรุณี มงคล
๐๕/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๖๐
นางสาวสริญญา คงจำป

๐๙/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๖๑

นางฐิตารีย์ ทองภิรมย์สันติ
๐๓/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๖๒

นางสาวดารา เทียมทิพย์
๐๔/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๖๓

นางสาวบังอร คนหนองบัว

๑๒/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๖๔

นางสาวเฟองฟา คลังชำนาญ
๐๙/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๖๕

นางสาวสุวิมล แก้วเฟอง
๑๓/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๖๖

นางสาวจรูญศรี แสนธรรมา
๑๗/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๖๗

นางทิพวรรณ์ สวัสดิรักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๖๘

นางสาวดวงจันทร์ นวดโอโล
๐๗/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๖๙

นางสาวบุษราภรณ์ ประทุมมา
๑๖/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๗๐
นางสาวอัจฉราภา ปจดี

๑๑/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๗๑

นางสาวชมพูนุช มิงโอโล

่

๑๐/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว วัดนครบาล  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายทินภัทร สิงขรอาจ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายกรวิชญ์ คำจันทา
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ คันภูเขียว
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายณัฐพร ฤาแรง
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญวัง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายวัชรพล โยมงาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๗๙
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ แพงพรมพึก

๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงวรรณกานต์ แฝงชัยภูมิ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๘๑
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ฦาชา

๒๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงนำทิพย์ จำปาแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงดุสิตา ก่อกุศล
๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงชลธิชา มีหัวโทน
๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงกัลญารัตน์ บุญอยู่
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงศิริภรณ์ กิงแก้ว

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงพัฒธิดา ฝาชัยภูมิ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงบุษกร ช่างปลูก
๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๘๙
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ กุลรักษา

๑๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงเสารยา สิงห์โคตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงสุภาพร เถาวัลย์ราช
๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงสุรางค์ คุณวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงวรลักษณ์ พวงจินดา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายคลังทอง สีทน
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายชาญณรงค์ ก่อบุญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายภูมิภักดี วงษ์ศรีเทพ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายสันติภาพ ปอสา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายกรวิชญ์ ยศรุ่งเรือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายอานุภาพ ชาญศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายณัฐพล แก้วน้อย

๐๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายกฤษฏา รินทมาตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายณภัทร เกิดผล

๐๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายปาณรวัฐ กิงแก้ว

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ หอมจันทึก

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงปริญดา ผาสุขเลิศ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงณัฐมนต์ เติมผล

๑๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงธิษณามดี นามพิมุน

๐๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงสะไบทิพย์ ขุนสุนทร

๒๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงสุภานิต แก้วกระจ่าง

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงกมลชนก คำสาวงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงเบญจพร ขวัญสังข์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงภารัตน์ดา สดสะอาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงศศิธร หาญสงคม

๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงศุภิสรา กือชัยภูมิ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงวรรณภา ณรงค์สูงเนิน

๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงปวันรัตน์ คืดนอก

๒๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๑๗
นายธีระชัย ผ่องใส

๒๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงใบเฟร์น นนยะโส

๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงวิมนต์ภา พรมมาดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๘ / ๘๔

้
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เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงมิลธณี ชนะภู

๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงวรินยุพา กองทองนอก

๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กหญิงสุกัณญา กล้าศึก

๒๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๒๓
เด็กชายณัฐพล ฦาชา

๑๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายเจษฎาพร เจริญขามปอม

๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๒๕
เด็กชายธิติวุฒิ นามวิจิตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายมนัสชัย แสงสกุล

๐๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายสุรเชษฐ์ นาทองทิพย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายนรินทร เข็มมี

๐๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงรพีพรรณ เสนามุงคุณ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงยุพิน พิมพ์ทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงภาวิณี ชาลีเขียว

๑๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงอรสา ใจรักเรียน

๑๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงธิติญา ใจรักเรียน

๐๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ศรีสวาท

๒๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายสรวิศ แก้วเมืองกลาง

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณจงคำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๓๗
เด็กชายทัพไทย ฐานเจริญ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายกิตติ วรรณจงคำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๓๙
เด็กชายวัชรพล กำลังเหลือ

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายอนันท์ โชคคูณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๔๑
เด็กชายปกรณ์ พงษ์จันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายกฤษคชา ฦาชา

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ประสิทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๔๔
เด็กชายกฤษดา บวมทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๔๕
เด็กชายพิทักษ์ ไมขุนทด

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงพรรณศา เมืองกลาง

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๔๗
เด็กหญิงธนธรณ์ อุประ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงเจนจิรา มะณีวัลย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงอัจฉรารัตน์ กิจการ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงกรรนิกา ฉิมนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงปยะดา เพ็งภาส

๐๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงบัณฑิตา เบ้าสาทร

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๕๓
เด็กหญิงนรินทร ตองเงิน

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงวงเดือน เกณพล

๑๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

วัดใหม่เจริญธรรม  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๐๕๕
เด็กหญิงอรพรรณ ชัยดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงสุวิมล แสนซิว

๑๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงเนตรนภา วิราจันทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๕๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขอวาดกลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๕๙
เด็กชายหลาย สองบุญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงพัชราพร โครตนารา

๑๗/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นาบาง

๒๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๖๒
เด็กชายภาราดร สร้อยแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๖๓
นางสาวขวัญเรือน จันสม

๒๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๖๔
นางสาวนันทิยา คำภีศร

๐๓/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๖๕
นางสาวพวงผกา ดูเถอะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๖๖
นางสาวพุทธิดา ทาห้วยหว้า

๒๘/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๖๗
นางสาวรัชนีพร ดวงวิญญาณ

๒๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๖๘
นายนฤนาท ชะเอมหอม

๑๖/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๖๙
นางสาวจิราพร บุญหาญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๗๐
นางสาวฐิติยา วังหอม

๐๖/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๗๑
นางสาวทิพย์สุดา นาจะหมืน

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๗๒
นางสาวนริศรา บริวาร

๐๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๗๓
นางสาวนริศรา โพธินอก

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๗๔
นางสาวภัสสรา สายสุด

๒๓/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๗๕
นางสาวสุภาพร มิตรมาตร

๐๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๗๖
นางสาวสุรางคนา ศรีประสม

๑๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๗๗
นางสาวอภิสิทธิ

์

กันพนม
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๗๘
นางสาวกิงแก้ว

่

รานอก
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๗๙
นางสาวจารุวรรณ์ วิลา

๐๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๘๐
นางสาวอรยา หมายคุ้ม

๐๘/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๘๑
นางสาวอรัญญา พวงมาลัย

๒๒/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๘๒
นายไกรสิทธิ

์

จันทร์คง
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๘๓
นางสาวอ้อยใจ รานอก

๒๑/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๘๔
นางสาวสุจารี ชมมอญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๘๕
นางสาวกิตติวรรณ ทัศนะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีธงชัย  

ชย ๔๕๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายอนุชา คำใบศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๐๘๗
เด็กชายวิชัย ทวีศักดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๐๘๘
เด็กชายกรวิชญ์ วงษ์ซอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงปยฉัตร เปนสุข

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงนิฤมล บุทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงวรษา ศิริประเสริฐ

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงชนิดาพร ภูยาดวง

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๐๙๓
เด็กหญิงประภาพร อินนอก

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายกฤษณะ ศรีสะพุง

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๐๙๕
เด็กชายพนารัตน์ พิเศษฤทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ปลายชัยภูมิ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายวีรภัทร โพธิสม

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๐๙๘
เด็กชายพาคินทร์ สุจริต

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๐๙๙ เด็กหญิงประกายรัตน์
รักษาภักดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงพัชรา ครองโนนกอก

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๑๐๑
เด็กหญิงศิริพร เกวียนสระน้อย

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงดารุณี โกสี

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงนารี อุนโล

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงกฤษติกา ดีสวน

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงศิริวรรณ กินโนนกอก

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๑๐๖ เด็กหญิงศศิประภากร
ศรีทา

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายวีระศักดิ

์

ปลายชัยภูมิ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา วงศ์พรหม

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๑๐๙
เด็กหญิงนลาวัลย์ จันทร์ดีสา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๑๑๐
เด็กหญิงพีรดา จันทร์ดีสา

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงยุพร นามนารี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายวีระเทพ มีนารี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี
สุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายกนกศักดิ

์

ผุยเถิง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงณัชชา
เก่งกาญจนวรัตน์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงฟาใส ขุนสูงเนิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ปองชัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายชัยเสรี มันทอง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงธัญธร ยศรุ่งเรือง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายธิเบต ดังยางหวาย
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กชายพงษ์ดนัย คำดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายพันธ์ทิพย์ โนสารี
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงรุจีรา สลักกาย
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงวารุณี กุคำรักษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงศิริขวัญ ลำเพยพล
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ ภิญโญศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงสุจิตรา นะมะราช
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ มัยศิลป

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๒๘
เด็กหญิงเบญญทิพย์ องอาจ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๒๙
เด็กหญิงชญานิษฐ์ชา เขมรัตนสวัสดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงดวงกมล คำแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงบุญธิชา ราชพรมมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายบุญรัตน์ สังวร
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ชัยเสนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงภานุมาศ พันธ์โนบัว
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงศศิธร โพธิเงิน

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงสุภาพร แก้วเมืองกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๓๗

นายเกียรติศักดิ

์

ภักดีสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงสมมนัส หาญรบ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงชาริณี จันทะคาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงรัสมา นาบำรุง

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายกอบกฤช ดวงทนิน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดปาวังกะทะ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายสุวัจชัย เจนชัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๔๓

นางสาวจินดาภรณ์ ภาโค
๑๐/๐๗/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๔๔

นางสาวภาวิณี ด้วงปญญา
๒๖/๐๔/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๔๕

นางสาวอรทัย บำรุง
๒๘/๑๐/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๔๖

นางสาวเรณู ชัยวิเชียร
๒๘/๐๕/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๔๗

นางจุไรรัตน์ วิทยพิบูลย์
๐๗/๐๖/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๔๘

นางสาวชนิดา เจนบ้านผือ
๒๕/๐๖/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๔๙

นายเกษมสันต์ ทรงจันทึก
๐๓/๐๓/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๕๐
นางสาวชวิวรรณ สถิตย์ธรรม

๑๔/๐๔/๒๕๑๙

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๕๑

นางสาวกานดา กาฬปกษ์
๑๑/๐๙/๒๕๐๔

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๕๒

นางสาวอังคณา ไตรเสนีย์
๓๑/๐๑/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๕๓

นางเบ็ญจมาศ กำลังศิลป
๑๔/๐๔/๒๕๑๔

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๕๔

นางสาวพิชญากร ไตรโยธี
๒๘/๐๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๕๕

นางณพัฒตรา เสมียนชัย
๓๐/๑๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๕๖

นางสาวกัลยา โสภา
๒๐/๓/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๕๗

นางสาวสุรีรัตน์ คำเมืองน้อย
๑๘/๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๕๘

นางสาวพรธิดา ชาอุไร
๑๓/๔/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๕๙

นางสาวยุภา ชัยสิทธิ

์

๒๓/๒/๒๕๓๓
กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๒ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๑๖๐
นางวีรนุช หงษ์รัตน์

๒๖/๐๙/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๖๑

นางโสภา ไพศาลวัน
๓๐/๐๓/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๖๒

นางสาวนงนภัส ปรางชัยภูมิ
๒๒/๐๖/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๖๓

นายวิมาน นิลวัฒน์
๐๗/๑๒/๒๕๑๐

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๖๔

นางสาวขณิษฐา วีรคม
๐๗/๐๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๖๕

นางสาวกัญญาณี นาชัยภูมิ
๐๕/๐๕/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๖๖

นางสาวไอลดา เทียมชัยภูมิ
๒๕/๐๔/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๖๗

นางสุระ คำด้วง
๒๓/๐๓/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๖๘

นางสาวชุลีกร สองศรี
๒๔/๑๐/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๖๙

นางสมชอบ พรหมหรรษ์
๒๐/๐๒/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๗๐
นางสาวชนิกานต์ นิลเขียว

๒๔/๐๓/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๗๑

นางสาวพเยาว์ สิทธิวงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๗๒

นายอาทิตย์ หงษ์ชุมแพ
๑๖/๑๐/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๗๓

นางศิริรัตน์ กลันกำเนิด

่

๒๖/๐๗/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๗๔

นางสาวพิชญ์สิชา ถือลาภ
๒๘/๐๑/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๗๕

นายสถิต ตุงชีพ
๑๒/๐๒/๒๕๑๑

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๗๖

นางลำดวน มียิง

่

๒๓/๐๙/๒๕๐๗

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๗๗

นายทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ
๐๑/๑๒/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๗๘

นายสิรภพ สวนดง
๒๔/๐๘/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๗๙

นายกาญจนพงศ์ สุวรรณ
๐๔/๐๙/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๘๐
นายณรงค์ศักดิ

์

ฦาชา
๑๐/๐๑/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๘๑

นางสาวอาธิติญา อิสริยะวงค์
๐๒/๐๓/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๘๒

นางสาวอริศรา ชัยนา

๒๕/๑๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๘๓
นางนางเบญจวรรณ จิตต์มณี

๑๘/๐๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๘๔

นางสาวสุปราณี รักถาวร
๑๖/๐๓/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๘๕

นายกฤษณะ เพชรพัชรกุล
๐๘/๐๒/๒๕๐๖

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๘๖

นางสาวพรทิพย์ อันทะชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงแซนดี

้

สิงห์สุพรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โพธิสาจันทร์

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๘๙

นางสาวชูติมา บี
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงญาดา ภู่ด่านงัว

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงนภาพร แซ่ลี

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงศศิวรรณ กันชัย
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงอนิสา เสือประโคน
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงปโยรส โม้อุ่น
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๓ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๑๙๕

นายกรเก่ง กลินไธสงค์

่

๒๔/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๙๖ นางสาวปณณพรณัฏฐ์
พรมเมตตา

๑๖/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงอันชิศา สีประทุม
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชีลองวิทยา ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายภูวดล มุ่งรองกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายอิทธิพล พิเศษชีพ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ ปรีชารัตน์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๐๑
เด็กชายโภคิน พรหมราช

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๐๒
เด็กชายจักรพงศ์ สบายจิตต์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๐๓
เด็กหญิงณิรชา สมานญาติ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงกุลภัสสร์ แต่งเมือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงณัฐนิชา เพชรตะกัว

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๐๖
นางสาวจิตสุภา สูญศรี

๑๔/๐๙/๒๕๓๓

วัดไพรีพินาศ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๐๗
นางสาวนุชจรินทร์ สุริยะ

๐/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๐๘
นางสาวณีรนุช ทานโสดถี

๐/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๐๙
นางสาวฐิติรัตน์ มะยุโรวาท ๐/๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๑๐
นางสาวสุรีรัตน์ ปะวะเสนัง ๐/๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๑๑

นางสาวปุณณารมย์ หนูทองอินทร์
๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๑๒

นางสาวนารีรัตน์ บุญจันทา ๐/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๑๓

นางสาวสุมินตรา อาสาสู้ ๐/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๑๔

นายสิทธิศักดิ

์

สูงชัยภูมิ ๐/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๑๕

นายการุณ พองชัยภูมิ ๐/๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๑๖

นางสาวยุวดี หร่ายขุนทด ๐/๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๑๗

นางสาวรุจิพร โหนสันเทียะ ๐/๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๑๘

นางสาวนิรมล โหนสันเทียะ ๐/๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๑๙

นางสาวรัตนาภรณ์ นุขุนทด ๐/๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๒๐
นางสาวระภีพร แสนสุรินทร์ ๐/๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๒๑

นางสาวดลฤดี ธูปขุนทด ๐/๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๒๒

นางสาวอรณี ผายแผ่ ๐/๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๒๓

นางสาวสันหฤทัย ศรีอนงค์ ๐/๘/๒๕๓๗ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๒๔

นางสาวจุฑารัตน์ มานาเสียว ๐/๗/๒๕๔๐ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๒๕

นายบวรศักดิ

์

ยิมจันทร์

้

๐/๑๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๒๖

นางสาวสุวรรณี สถิตย์ชัย ๐/๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๒๗

นางสาวพิมลวรรณ บรรยง ๐/๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๒๘

นางสาวปนัดดา ตรีลำ ๐/๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๒๙

นางสาวจารุวรรณ บึดชัยภูมิ ๐/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๒๓๐
นางสาวศิริกัญญา บุญโยธา ๐/๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายกฤษดา ดังโพนทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายกฤษธร นิลแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปรางค์ชัยภูมิ

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงเกศกนก พลใจรักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๓๕

เด็กชายชาคริต ดังโพนทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงผกามาศ พาอีเม้ง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๓๗ เด็กหญิงพรรณทิพย์ภา
สง่าแรง

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงพัชรา ศรีวงษ์ชัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงยุวดี เคนาพิมพ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายวิทยา พาอีเม้ง

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทิพย์ชาติ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายนันทวุฒิ ทางชัยภูมิ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายเจสซี

่

ดีแลน ดรัม
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายศิริวัฒน์ จันทร์อุ่มเม่า
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๔๕

เด็กชายทัตพงศ์ วิชัยศึก
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายอนุพงษ์ มะลิลา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายกิตติพงศ์ ครยก
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายปญญพนต์ สิทธิโชค
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายปยะวัฒน์ จำชาติ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๕๐
เด็กชายอนุวัฒน์ เรียวชัยภูมิ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงวรัญญา ทองมะเริง
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงปวีณา งานประเสริฐ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงยุวดี ดังโพนทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงสุภมาศ พลชัยโย
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงพรรัตน์ จันทบุตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงลักษมี เพ็งโคตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงยสินทร เอียมละออ

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า วัดชมพู  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงโสรัชดา โฉสูงเนิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ คลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๕๙
เด็กหญิงพรพรรณษา แสนพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ คลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงศุภานันท์ จันทร์พิมพ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ คลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายรัชชานนท์ ภิรมย์ชม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโคก ราษี  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายจุลสิทธิ

์

อิมดี

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายกฤษฏิ

์

ยอดคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายจักรพันธ์ ลือรินทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๕ / ๘๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงสุภาพร เพชรดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงอารียา ศรีสิงห์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงศภิสรา เณรชู
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงสุภาวรณ อินบำรุง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงยุวดี บุขุนทด
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สอนคูณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายธีรภัทร์ แสวงมิม

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงปพัชญา ตินะขัตย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๗๓

นายศุภกร เกิดสิน
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๗๔

นายอาทิตย์ นามโท
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๗๕

นางสาวอาภาพร วรรณสุทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงิว

้

เลียบนำไหล  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงเยาวมาลย์ ดีทองหลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง เลียบนำไหล  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงธนพร ประสพหมู่
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง เลียบนำไหล  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงฑิฆัมพร ค่ายใส
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดือ

่

หงษ์ทอง  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงนิษิตา สวัสดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดือ

่

หงษ์ทอง  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงวัตถาภรณ์ จันฑคาด

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ สิงห์หนองโดน
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงอิศราภรณ์ เขตจัตุรัส
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงกันธิชา วิเศษคร้อ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายชนฤทธิ

์

โพชวัฒน์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายณัฐชนน ภูคำศักดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงณัฐริสา เชวรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงกนกพร ประดับวงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายอพิเดช อ่อนมี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายอนุราม สุขเกษม
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๙๐
เด็กหญิงวราภรณ์ เสาวิชิต

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายจีรวัฒน์ ราโรจน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พิพิธกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงปุณยาพร ชูไตรรัตน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงอรอุมา ชาตินุช
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงชัตติยา แก้วสา
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงเนตรชนก เทพเมธี
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายสุวดี จุมพล
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงศศิกานต์ พลดงนอก
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เชวรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๖ / ๘๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายกมลสิทธิ

์

คุณธนพงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงนุขนาฏ กรินสูงเนิน

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายสิทธิกร พันณขาม

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๐๓
เด็กหญิงปยากร เลียงผา

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงสุจิตรา กิขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๐๕
เด็กชายศรณรงค์ อาจกล้า

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายสุระศักดิ

์

ภู่ประกิจ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๐๗
เด็กชายภูริทัต คำนก

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงสุกัญญา จำชาติ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๐๙
เด็กชายธีรภัทร์ เสียงบุญ

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงสุณิตา ไยอุ่น

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายธนายุทธ ยางแก
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๑๒

นางสาววนิดา ประทุมวงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงนฤมล แซ่ลิม

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๑๔

นางสาวอรพรรณ ทุมพันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายวิรัตน์ เงินจัตุรัส
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงณัฐพร เฮ้าจัตุรัส
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายสมประสงค์ กลืนศรีสุข

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๑๘

นายธนรัตน์ โชติราษี
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๑๙

นางสาวสุภรัตน์ เหล็กมา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เกินมงคล

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายธารเทพ หาญเวช
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๒๒

นางสาวสุนิสา เพชรประไพ
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายขัณฑ์ ประคตสะคนธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายพัฒน์ภูมิ เสาวโกมุท
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายฉัตรชัย สุวิชา
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงศิริพร ชาติเผือก
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงธนวรรณ สาดชัยภูมิ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๒๘

นายสุรทิน สวงโท
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๒๙

นายมงคลชัย ปรีดารัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๓๐
นางสาววสิตา พานิชกุล

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๓๑

นายอภิรัตน์ ภูสีนำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๓๒

นางสาวรัศมี ขรึมสันเทียะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๓๓

นางสาวฤทัย สังวาล
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๓๔

นางสาววรุณทิพย์ เหล็กมา
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๗ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๓๓๕

นางสาวเมริกา สุนา
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๓๖

นางสาววารุณี เทียวประสงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๓๗

นางสาวกนกวรรณ ภักดีสูงเนิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๓๘

นายเขมชาติ หฤธิยงาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๓๙

นายพงศกร ทองชำนาญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๔๐
นายภคภัทร พรามจร

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๔๑

นายทวี ทองทา
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๔๒

นายณัฐกิตติ

์

พิกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๔๓

นายอมรเทพ เลียงผา
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๔๔

นายกฤษดา ชาติปรีดา
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๔๕

นางสาวอารดา การบรรจง
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๔๖

นางสาวสุจิตตรา อยู่จีน
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๔๗

นางสาวอารียา อุ่นสวัสดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๔๘

นางสาวรัตน์ชริณว์ พร้อมใจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๔๙

นางสาวธัญวรัตน์ เสียงบุญ

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๕๐
นางสาวอนันตยา คำมา

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๕๑

นางสาวทิฆัมพร สุวรรณโรจน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๕๒

นางสาวกุลสตรี ศรีคุณชัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๕๓

นางสาวศิริลักษณ์ แหลมทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๕๔

นางสาวนำฝน เขตจัตุรัส

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๕๕

นายทวีศักดิ

์

ย่อจัตุรัส
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๕๖

นายกิจจา พานิชกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๕๗

นางสาวปาริรักษ์ แขกจัตุรัส
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๕๘

นางสาวณัฐสุดา สว่างศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๕๙

นายปฐวี สุ่มสุวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๖๐
นางสาวณัฐณิชา ปนจัตุรัส

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๖๑

นางสาวฐิติมา สุภโพธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๖๒

นายจิระยุทธ ทองเจริญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๖๓

นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๖๔

นางสาววิไลลักษณ์ ข้อสันเทียะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๖๕

นายพีรณัฐ พันธุ์จำรัส
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๖๖

นายภานุพันธ์ แหขุนทด
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๖๗

นายสิทธิชัย ประดับวงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๖๘

นางสาววิธิดา หาญเวช
๐๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๖๙

นายอนุสิทธิ

์

แก้วสา
๑๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๓๗๐
นายวุฒิชัย เทียวประสงค์

๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงมนธกานต์ จักรชัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๗๒

นางสาวจุฑาธิป บุญเชิด
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ วงษ์ซา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วัดคลองหว้า  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงพรพิมล โม้แก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงอินทุอร เงินจัตุรัส
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ กลีบกลัด
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงจิราวรรณ บุตรศรีภูมิ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงอลิษา วงษ์ภาพ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายอานนท์ บัวแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๘๐ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
จันทมาตย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงชาลินี แก้วดอนรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงแพรพลอย ประกอบเพชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงจุไรพร สินสร้าง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงประภาศิริ ชนะชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายพิทักษ์สิน เอกบัว
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงอรอุมา สุขเกษม
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายศุภณัฐ การินทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ สมพิบูลย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายสันติสุข อาญาเมือง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๙๐
เด็กหญิงนันท์นภัส เอือศรีธนากร

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงจุฑามาศ สงกอก
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงอุไรวรรณ อารีญาติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายสุรพล สมบัติวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายกิตติพล สีวันพิมพ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายนิธิกร สัตย์คำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงเพชรลดา ฤทธิจรูญ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงภัทธิดา จันทลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ยศสุวรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงปยะมล อินทร์พันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงลักขณา พุ่มจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ เสาลาด

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๐๒
เด็กหญิงพิริยกร หินอำคา

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงสุธิสา ก้อนมณี

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงฑิฆัมพร ปานดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๔๐๕
เด็กหญิงวรรณชนก คำเบ้า

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๐๖
เด็กหญิงปาริฉัตร ครองบัวบาน

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงรุจิรา คำพาอินทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายจักราวุฒิ ภิรมย์ชม

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายอนุรักษ์ วงศ์อินทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๑๐
เด็กชายธนากร หอไชยสกุลเดช

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงณิศารัตน์ กล้ารอด

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายกฤษณะ พืบขุนทด
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงห์สวัสดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อาจกล้า
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สมพอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

โมหมืนไวย

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงปนมุกข์ วังสันเทียะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๑๘ เด็กหญิงประภัทรศรวดี
พันละหาน

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงศิรินภา สงกอก
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ วงศ์ธีระธนะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๒๑

นางสาวปนัดดา เช่นราย
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๒๒

นางสาวปรียา วิเศษทรัพย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงเปรมวดี ชาลีละหาน
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงรพีพรณ ใยอุ่น
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงขวัญระวี ดีพานดุง
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายศักดา จุลอักษร
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงชัญญานุข ทองศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงอนุธิดา ลาสูงเนิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงสุนันทา เทียมทนงค์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ด่านประภา

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๓๑

นางสาวสุพรรษา ลาดล้าย
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงธัญจิรา ภิรมย์กิจ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงอาริษา แสงบำรุง
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงกัณนิกา เกิดจัตุรัส
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงพรพรรณ เมฆสุวรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๓๖

นางสาวพัชรพร ชาติบัวใหญ่
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงสุจิตรา เพืองจันทา

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงวลิสา พืชชัยภูมิ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงสุพรรษา บุตรสีผา
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๔๔๐
เด็กชายสกลวรรธน์ แสงฤทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๔๑

นางสายใจ ดิเรกศิลป
๓๐/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงวิมลสิริ คิดถูก
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ทรงธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายชนะชล เสียนขุนทด
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายชยพล ลาดฮูม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายธนภัทร์ หอมสมบัติ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายธนายุต มารศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กชายอธิราช มังกร
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงชญาภรณ์ ดาท่าราช
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงซาร่า อัลซาอิ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงธนิชา อยู่ทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงราตรี พลแสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงศิริขวัญ แสงสว่าง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงสุกัญญา พิขุนทด
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ธรรมโหร
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายภูมิภัทร กิจกุศล
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงพิกุล จันลาฝน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายชัชษฎา งามเปรียม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายธีรพงศ์ บุรีนอก
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สวัสดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ราชวี

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงอาทิตยา เงินปาน
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายกิตติขจร อสุรินทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมชู

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายทศพล พิกขุนทด
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายนันทวัฒน์ เพชรเรือนทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายปญญา เชขุนทด
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายศตคุณ ตอนสันเทียะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ ตากิมนอก

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงสิริกานดา รักษาเขต
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงสาธินี หาดขุนทด

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ พูลสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายเกริกเกียรติ พลยุทธ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายพิพัฒน์ แจงกลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงปญฑิตา สวยขุนทด
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงจารุวรรณ จิตร์มา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายธวัชชัย ทองอยู่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายปรวิทย์ จิตร์มา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงอรกมล น้อยพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเกียวแฝก

่

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๗๙

นางสาววาสนา ทับทิมใส
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี วัดเทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๘๐
นายอนาวิน หาญเวช

๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี วัดเทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๘๑

นายเขมวัฒน์ จันทร์เพ็ญมงคล
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี วัดเทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายชลสิทธิ

์

ผิวเฮ้า
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายวิวัฒน์ แก้วพรม
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายกฤษฎา มนตรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายธราธิป นัทธะยาย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายอิศรานุกูล เต็มรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายพชร พบขุนทด
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายแสงทอง หาญสิงขร
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายพงษ์ธวัช จักรชัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงวรรณวิสา ทาอุสาห์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงบุษกร รักษาพล
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงกนกนาถ พลเยียม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงกัณฐรัตน์ เทียบแสน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงจิรัฐิพร พรมภักดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงวัฏพร ฉิมวาส
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงวนิดา ฉิมภู
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงพัสนันท์ บุญมาก
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงสุจิตรา ตังพล

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายชูเกียรติ ครูทำนา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายเจษฎา มูลไชยตา

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายธีรพัฒน์ พึงทอง

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๐๒
เด็กชายอมร มีของ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๐๓
เด็กชายประสิทธิ

์

ไชยขุนทด
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๐๔
เด็กชายชนกาญ อินทร์ชู

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายสุริยา นามแสง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๐๖
เด็กชายเอกชัย กล้าหาญ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๐๗
เด็กชายจิรศักดิ

์

ทองนอก
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๐๘
เด็กชายนราวุธ สีมี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายภาคภูมิ อาบสุวรรณ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๕๑๐
เด็กชายมานินเทพ โนนทิง

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายดิเรก แสงม่วง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงพิมพ์พิมล ยังกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๑๓
เด็กหญิงหฤทัยทิพย์ เคนวงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงอรพินท์ น้อยเพชร
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงอนุชนา นารถเหนือ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงอาทิตยา พอขุนทด
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ เถียนสูงเนิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงศวิตา แก้วชนะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายกฤติน วันยอด

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๒๐
เด็กชายทิชานนท์ จันทร

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายวีรวัฒน์ เวชพุดซา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงนภัสสร เชือโพนทอง

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงพลอยชมภู แจ้งสูงเนิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงพัชราภา อิมบาง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงวาสิตา โตนสันเทียะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงอนิสรา โสมขุนทด
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ รอดวินิจ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงนุชนาถ สีทน
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงกาญจนา สีทน
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงวณิชชากร สิทธนะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายเสกสรร รานอก
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงทิพย์นารี เวสพุดซา
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงนติยา กาพล
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงภาวินี เจียมทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงมินมณี ไชยเสน
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงวรรณวิษา สีบุญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงวาสนา สำรีพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงสุวิพร ทุนกอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายกฤษดา หาญเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายดุสิต พูนทะเล

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายเทวัญ อินทร์นอก
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายปรีชา วงคำจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายมานะ ชาญศิริ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายสุริยการ ทองศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงจิราภา แก้วพรม
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงญาสิณี เจริญใจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงนลิชา บินเย็น
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงณัฏฐนิชา เยียมจัตุรัส

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา เดชยศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๕๐
เด็กหญิงสุภาพร ชนะชัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงสุวรรณา ความอ่อน
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายกฤษฎา รัตนพร
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายเจษฏา พุทธาพันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายปฏิภาณ หาญณรงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายพีรพล เกลียงดี

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายพีรวัฒน์ ดงพงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายวรายุ อุทธา
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายวุฒิชัย เจริญใจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายไววิทย์ ปอมปะโค
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๖๐
เด็กชายศุภกิตต์ มูลหอม

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายสุทัศน์ ลิมกลาง

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายสุรภัทร เมตตา
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงณิชกานต์ อุ่นจางวาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงนริสรา นัดทะยาย

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงปรียามาศ ชาวบัวใหญ่
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงวิจิตรา ชาติเผือก

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงสิริภา ทำไหม
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงสุพัตรา ภามี
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายกฤษฎา โพธิงาม

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๗๐
เด็กชายนที วงษ์อามาตร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายพีรพัฒน์ แสนโคตร
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายอรรถพล สุดซา
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงกชกร ปุลาชะโก
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงอาภาพร นาชาน
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายธีรพงษ์ วงษ์อามาตร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ เพขุนทด
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงนิลาวัลย์ คำแพทย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงรัตนา จุมมะเริง
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงศริญญา รักงาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๕๘๐
เด็กชายอลงกต เพ็ชรมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายศราวุฒิ พรมมะลิ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายยุทธยา ไวยกุลเพ็ชร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายนฤพน มีระหันนอก
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายศุภณัฐ จากหนู
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงปฏิมา คงกำแพง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงวราภรณ์ อ่อนเฉียบ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงสุทธิดา สุทธิสาย
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงเนตรนภา คงหนองบัว

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายณรงศ์ศักดิ

์

ศรีษะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายธีรภัทร ขันตรี

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เย็นกลม
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายสมรัก อยู่เย็น
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงพรนภา วันบุญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงสุภาวดี พลศรีลา
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงวานิพร โพธิเพชร

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงสุพรรณษา โคตรสมุทร
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ วงษ์ละมัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงกรรณิกาณ์ เผือกเหลียม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงชุลีพร สีดาวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๐๐ เด็กหญิงศศิประภาภรรณ์

เพ็ญประดิษฐ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๐๑
เด็กชายคมสันต์ แซเล้า

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงธนภรณ์ ทานสละ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๐๓
เด็กชายธราดล ทองภา

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๐๔
เด็กชายสมหวัง อยู่เย็น

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๐๕
เด็กชายอาทินันท์ ไชยขุนทด

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๐๖
เด็กชายศักดินนท์ ทองดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๐๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

สีพุท
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงนราทิพย์ สระศรีธาตุ

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงวาทินี พักดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงจุฑาพร บุญสุรีย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงรุจิรา แดงจัตุรัส
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงสุภัตรา สอนโคกสูง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ กอเผือกกลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงอรัชพร โยนจัตุรัส
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๖๑๕
เด็กหญิงมณีนพรัตน์ เพ็ญประดิษฐ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงสถิตรา สมุทรศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงชลดา ยีจัตุรัส

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงจิรัชยา บุญสืบวงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายนพกร ทองแดง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๒๐
เด็กชายศิวัช เตียงทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายเอกรัตน์ ห้วงทรัพย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายอภิญนาท หาดธรรม
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงเบญญา ทวีรัตน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงณิชกมล จันทร์พันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงปนัดดา มีมุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงวิจิตรา ใจใหญ่
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีพลกรัง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงชนาพร เปลียนจันอัด

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายดนุสรณ์ สุดแสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงนาฏลดา ปกค่าย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายพงศธร จริยา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายวรเวช จันทะนัด
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายวุฒิไกร คงเมือง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายสาธิตชัย สุขมาก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงอริลลดา พร้อมสันเทียะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายกฤษธนชัย ทองชืน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงจิราพร แซงผุย
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงณัฐวดี ยีสุ่น

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงปณิตตา ศรีบุญรอด
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๔๐
เด็กหญิงปราย โสมทองหลาง

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงศิริกร เทียมรัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายสันติสุข ปานหอม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา ขยันการ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงสุภาพร เชือเจริญ

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงสุวนันท์ ขวัญบุญจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายอดิศร ถนอมพงษ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายอดิเทพ ถนอมพงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายอนุชัย แหล่พัว

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทมาตย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๖๕๐
เด็กชายกฤษฎา พงษ์บริบูรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงกุมาภรณ์ เครือสีดา
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงกุสุมา หนูละหาน
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงจุฑามาศ โพธินอก

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงฐานิดา มาลาชาติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงตุ๊กตา กักจัตุรัส

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายนาวา ปราบคะเชนร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงนำฝน ขยันการ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายสงกรานต์ จันนรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๖๐
เด็กชายสุทธิกรานต์ คำกลาง

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงสุนทรียา ประจิมนอก
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายองอาจ ยันบัวบาน
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายอภิเดช ญาติยินดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายเทวราช เทพังเทียม
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายประวีร์ ใบบัวดง
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงวิชุดา วงษ์ศักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงฉัตรกมล บัวสระ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงชลิดาภรณ์ โฆษา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ นาเมืองรัก
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๗๐
เด็กชายฤทธิกร ฉัตรเงิน

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงสุชาดา อินทร์ชัยภูมิ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงสุชานันท์ อุตส่าห์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายอนุกูล รัศมี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายเอกรินทร์ งาประดิษฐ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงพรรณวษา มัชเรส
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายอัครพงษ์ พิไลพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๗๗

เด็กชายธนา โลมะบุตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายธีรพล จุธาขันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายนพรุจ พิไลกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงนฤมล ปองชาลี

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายปยะ เงินมาก
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายภูผา มุ่งเกลียงกลาง

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายยุทธภูมิ กันพยา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายวัชรพล นพเก้า
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงอรนภา ธงทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงอรสา พิไลกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงอรอนงค์ กิจขุนทด
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายกฤตเมธ พลแสน
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายชิงชัย นันเรียม

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๙๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ ตุราสาร

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๙๑
เด็กหญิงทิพย์มนฑา กลันสาร

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายนฤไกร ไชยรถ
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงพัชรี เจือนรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยสูงเนิน
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทับสมบัติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ แพรชัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงวนิดา กิสันเทียะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงวนิดา สาขันโคตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ วีระจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายศรายุทธ สุทินนา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๐๑
เด็กหญิงสงกรานต์ เหวชัยภูมิ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๐๒
เด็กชายชนะพล ยันชัย

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายธรรมรัฐ ไฝชัยภูมิ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๐๔
เด็กหญิงนฤมล อ่อนบุญมี

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงลัดดา เจนชัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๐๖
เด็กหญิงอรดา ชัยจันทึก

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๐๗
เด็กชายอรุโณทัย สีแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๐๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ สอนชัยภูมิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงอรพรรณ ยนต์ชัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๑๐
เด็กชายชูชัย เพียรการ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายสมัครชัย กองแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงสุพัตตรา กิสันเทียะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายสุริยา ใหม่สันเทียะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงอัจจิมาพร รัชวงศ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งยาว วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงกนกทิพย์ ผาเมืองปก
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายดุริยางค์ กำลังเดช
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงสาธิตา บุญกุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๑๘
เด็กหญิงแพรวพรรณ สิงห์โนนตาด

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ ไวประเสริฐ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๘ / ๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๗๒๐
เด็กหญิงนิรัชชฎา เกิดปญญา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ข้อโนนแดง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงมนัญญา ชมภูทับ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงวรรณศิริ เสือสงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงวิไลพร สิงห์โนนเชือก
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายศรัณยู ทวีเขตกิจ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายศิวกร งาคม
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงสุทธิดา จันทร์เพ็ญมงคล
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงอุสาห์ นามหาญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายโตมร ไพรพฤก
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๓๐
เด็กชายโภคิน โครักษา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงจันทิมา แสนมัน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายณัฐนันทน์ โชคสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายณัฐเกียรติ ลอดทอน
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงนำฝน ชมชืนฟุง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงปยดา หล่าบุตรสี
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายพันธวัช จำชาติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายภัทรกร จรมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงวนิดา หล่าบุตรสี
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงวิไลพร ยุ่นชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๔๐
เด็กชายศุภกร กำลังเลิศ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายสรวิศ เพาะตะคุ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ว่องประจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายธนาวุฒิ พลจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายอรรถชัย บุพโต
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายอำพล เปรมชาติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายเอกราช ธรรมเจริญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายภูธเนศ บังสันเทียะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายสมาน เพชรูจี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายเดชาวงษ์ ฤทธิสิงห์

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงปวิดา แปนหาร

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา นิสัยกล้า
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงเครือวัลย์ ศรีจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงกฤติยา แหนขุนทด
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงทัศนา งามสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายธนากร จบดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายวุฒิชัย เทียงเกตุ

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงกนกวรรณ มาชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๕๘
เด็กหญิงกฤษดาภรณ์ ขาวฉลาด

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายกีรติศักดิ

์

ไชยชนะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๖๐
เด็กชายธนายุธ มุ่งสมัคร

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๖๑
เด็กหญิงรุ่งวิภานันท์ นาสุวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงชลธิชา ชูกลิน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดโพธิห้วยหวาย

์

 

ชย ๔๕๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงพิณทิพย์ ประสานเชือ

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดโพธิห้วยหวาย

์

 

ชย ๔๕๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงศศิธร ขุนรักษา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดโพธิห้วยหวาย

์

 

ชย ๔๕๕๙/๒๗๖๕

นางสาวสุนิษา นพสันเทียะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๖๖

นางสาวอนุชิตา เสนารักษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๖๗

นางสาวเกตน์ศิภา จันทะหาร
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๖๘

นางสาวปยมาภรณ์ ชิขุนทด
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงวีรนันท์ แสงสุวรรณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๗๐
เด็กหญิงอรจิรา จาบหนองแวง

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงเพ็ญศิริ ศรีนาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงวันวิสา ธรรมเขต
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ มารอด
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ หมายต่อ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงภัทราพร พันธ์อัว

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม วัดคลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายวีระชน กลึงกลางดอน
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๗๗

เด็กหญิงสุพิชญา ศรีเพชร
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายมนตรี ธรรมเพชร
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายพุฒิชงค์ เตยกระโทก
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ พัดขุนทด

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร วัดภิรมยาวาส  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๘๑

เด็กชายชัยวัฒน์ อาบสุวรรณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายชัยรัตน์ อินนา
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายคาถาพัน อนุรักษ์ปาหลวง
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงวรรณวิสา ถำจัตุรัส
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายอมรเทพ ธิบดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายศรันย์ ไทยภักดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายพีรพันธ์ ชาญไชยเวช
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายอนุรักษ์ ผ่อนจัตุรัส
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายเอกบดี อยู่ภักดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๗๙๐
เด็กชายสุทธิราช แพะขุนทด

๑๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายศรายุทธ อยู่ภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๙๒

เด็กชายศุภลักษณ์ พลผู้ช่วย
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๙๓

เด็กชายพงศกรณ์ ขวัญสงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายฐิรปพรรษ บุญซ้อน
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายภูวิศา ศรีสิงห์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายกิตติพงศ์ พงศ์สุวรรณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายเสกสรร เสียงแจ้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงนภาพร เพชรประไพ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงอารียา พวกขุนทด
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงเกวลิน แถมจำเริญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๐๑
เด็กหญิงจิราวรรณ คล้ายน้อย

๐๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๐๒
เด็กชายสรธัญ อิมมาก

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๐๓
เด็กชายกรพิทักษ์ ประสิทธ์พร

๑๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๐๔
เด็กชายณัฐกร อาบสุวรรณ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงปริยาภัทร พงษ์ด้วง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงพรชิตา พระคำจันทึก

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ พืชขุนทด

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงจารุพิชญา เพชรขุนทด

๐๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๐๙
เด็กหญิงรสรินทร์ แก้วแดง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดศาลาทรง  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๑๐
นางสาวพรทิพย์ แก้ววงษา

๒๒/๑๐/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๘๑๑

นางสาววีร์สุดา พันธุ์โสภณ
๑๑/๓/๒๕๐๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ทีพักสงฆ์พระยาแล

่

 

ชย ๔๕๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงธิดาทิพย์ หมุนเกตุ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงปนัดดา อุตรพรม
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงจันทร์ทิมา การาม
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงรัตนาพร ตลับเพ็ชร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงศิริกัญญา อรรคบุตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงศิริวรรณ บุญเลิศ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงศุภนุช เปรมใจ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงสถลัชนันท์ เกยจอหอ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๒๐
เด็กชายสรวิชญ์ ปลืมกมล

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายสรวิศ วงษ์น้อย
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงสุทธิดา ศาลา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงสุปราณี ภีภูเขียว
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงสุพรรษา เปรมประยูร
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงสุพัตรา ลีเจริญ

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายอมรเทพ ปนรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงอรอุมา ปนสกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงอะพัดชา เต็มวงษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงอัญธิชา กลพิมาย
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๓๐
เด็กหญิงอัมรินทร์ดา ภูมิคอนสาร

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงอารียา อ้วนโฮม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายอิทธิพล ภูมิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายเจษฎา สมเทพ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงเบญญาภา บุญทศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงแก้วกาญ กองตาพันธุ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงไพรริน ปลืมใจ

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๓๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อิวตาพา

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายชนนาถ เหลืองงาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงณัฐมล สุทธิสน
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๔๐
เด็กหญิงนริศรา ประสิทธิสาร

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงนริศรา สำโรงพล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงนุชฤทัย ชีพอุบัติ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงพิกุล ทวีศิลป
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๔๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ บุรัมย์สูงเนิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๔๕
เด็กหญิงรัตติญานันท์ เลาเงิน

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๔๖
เด็กหญิงรำไพพรรณ ใสสด

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงวนิดา ต่อชีวัน
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงวนิดา เชือไพบูลย์

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายวรพล ตราทิพย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๕๐
เด็กชายวุฒิชัย ตรงประสิทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงสุภาวดี ปลืมหมู่

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ เจนดง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายฐิรพัฒน์ เหนือคูเมือง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงบุษยมาส บุตรดีลา
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงปณิตา เชือสมบูรณ์

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงปภัทศรา ตราเงิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงรัชนก นุชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงรุ่งนภา บุตรดีลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ชีพอุบัติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๘๖๐
เด็กหญิงอริศรา ต่อวิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงอัจฉรา ประภาษี
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงเกศมณี บัวศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงเกศรินทร์ ต่อศักดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๖๔

เด็กชายเดชาวุธ ภูมิคอนสาร
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๖๕

เด็กชายณัฐพันธ์ โยธาธรรม
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงสุนิษา พาคุณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายเศรษฐวิทย์ เติมวุฒิ
๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๖๘

นายพุทธิพงษ์ เจริญคูณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๖๙

นางสาวสุนิสา สมบัติหลาย
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๗๐
นายอภิเชฐ จงเรียน

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๗๑

นางสาวจุฬารัตน์ บุญเรา
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๗๒

นายญาณสิริ วิชาชัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๗๓

นางสาวดาริกา ทองเดือน
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๗๔

นางสาวปวีณ์สุดา งานยางหวาย
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๗๕

นางสาวปยะดา สมบูรณ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๗๖
นางสาวพลอยไพลิน พงษ์สะพัง

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๗๗

นายวรชิต เชือหนองไฮ

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๗๘

นางสาววรินทร นามภูเขียว
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๗๙

นายวิษณุ ดีสวน
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๘๐
นางสาวสุพรรษา มุขนิล

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๘๑

นางสาวอรทัย เค็งเครือ
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๘๒

นายเชษฐา ขดภูเขียว
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก วัดเขต  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงปยธิดา เสือพันธุ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายเพชร วงศ์ศิลป
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงศศิประภา มิสา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายกฤษฎา เสือพันธุ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงวิลาพร ชัยสีมา
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงญาสุมิน จ่าบาน
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงชลธิชา ปางเดิม
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๙๐
เด็กหญิงศศิกานณ์ ประการะโต

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงนำฝน จูแสน
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงนนทิชา จันทรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงศิริประภา มาวัน
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เฟองสิไหม
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายเจษฎา ปารันทม

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงอาริสา กันเดิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายนคร เดชครอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ลาดชุมพล  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงณัฐสุดา กันชูผล
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๕๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงณัฐสุภา กันชูผล
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๕๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงวิชชุดา แสนสิบ

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๕๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงสายสวาท มาตรวังแสง

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๕๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงอารียา แผงเวช

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ชย ๔๕๕๙/๒๙๐๓
เด็กหญิงสาริน เดชคุ้มญาติ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับชมภู ห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๙๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทึงดา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับชมภู ห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๕๙/๒๙๐๕
เด็กหญิงณัฐฏา ทีเปา

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับชมภู ห้วยหินฝน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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