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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายวสันต์ ทานาแซง

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายอลงกรณ์ หาญเวช ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงจารีญา เมียนชัยภูมิ

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงชลธิชา บุญช่วย

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงนุจรี ไปลเวทย์ ๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงเพชรไพลิน ปริทำมัง ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงอนัญญา โชคกำเนิด ๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงอัญลญาณี คุ้มหมู่ ๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงดรุณี โรจนาจิระกุล ๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายกฤตพรต พิไลกุล ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายคณิศร ชาญศึก

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายชลสิทธิ

์

ชาวประทุม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายชัยมงมล จุธาขันธ์ ๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายณัฐกิตติ

์

รักษ์มณี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายดนุนัย ภูมิรัฐนี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายเทวฤทธิ

์

วงษาหาราช ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายธนัท ประทุมเงิน ๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายธีรพงษ์ เหลือมพล

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายธีรพัชร ศรีน้อย ๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายพุทธกะ ศรีจันทา ๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายมานะชัย วงษ์สาธิต

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายวศิน ภูมิชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายสงคราม ศรีสุข

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายสรศักดิ

์

ศรีวาลา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑ / ๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายสิทธิพร พลมณ๊

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แก้วมะเริง ๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงจีระภา เด่นวงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ฟมชัยภูมิ

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงทิพย์วิมล ตอมพุทรา

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงประภาพร คูนา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงวัชรี นุ่นศพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงสุจิตรา ภาคำสิงห์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงอริสา ด่านเดิม

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายเขตต์อรัญ แผนผล ๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายธงชัย สีแหล้ ๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายพงศกร คำหลาน ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายพิชัยภูษิต พิรมเลิศ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายวัชรพล วรโยธา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายศุทธวีร์ ศรีตู่น ๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายอรรถพล จุฬารมย์ ๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สืบสวน

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีสัตยา ๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงดวงฤทัย หนันจันทา ๐/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงทิพย์มณี สางห้วยไพร

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงนำฝน ชาวประทุม ๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงวรรณภา บุญเจริญ ๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงวริศรา พินธุนิบาต

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงวันวิสา แสงวานิตย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ชาติชัยภูมิ ๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงสุนิสา นพวรรณ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายธันวา วิเสริฐ

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายสัญญา งากุลชร

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงกัลยา ตรงเมธี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงเจิดจรัส คำมณี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงสุทธิดา ตะรุวรรณ์ ๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายชาญชัย วงษ์แพทย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ออสวัสดิ

์

๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายธีรพงศ์ เพาพาน

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายปยวุฒิ อินชนะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒ / ๘๓

้
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ชย ๔๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายพนมพร สีมา

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายภานุวัฒน์ เดชครอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายวรเชษฐ์ ลายเครือวัลย์ ๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายวศิล วงษ์ชู ๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายวุฒิเดช หนันจันทา ๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายสิทธิชัย จำชาติ ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายอนุรักษ์ แสงบรรจง ๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายอมรรัตน์ คลองไข่นำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงกนกพร จำนงบุญ ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงชลธิชา ประกอบแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ประยงค์ ๐/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงบุษญารัตน์ ขลุ่ยแก้ว ๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงรวินท์นิภา หมันถิน

่ ่

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงแววตา ผุยเต้า ๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงสุภิญญา สังข์แก้ว ๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงอลิสา ปาสัก ๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงอังคณา ปริญจิตร

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายกานต์ดนัย ตาปราบ

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายณัทพล อยู่เย็น

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายแทนไท จุลรักษา

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายปราณต์ ชัยภักดี ๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายสุรพงษ์ จำเริญสุข

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ผลงาม

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงวิลาวรรณ บุญโยธา ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงสุปรียา สวัสดี

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงอาจารียา อินนอก

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายกฤตกานต์ ลาภกำเนิด

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายกันษดา ประเกาทัน

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายคณาธร สุดทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายชยานันต์ เวียงสีมา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายชัยชนะ ชวนะนรเศรษฐ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายต่อตระกูล คุ้มคง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายธนกฤต จินดาดวง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายบูริพัฒน์ หวะสุวรรณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายพันธวัช วรรณมาตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  
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ชย ๔๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายภาณุพัฒน์ จงสา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายภูตะวัน เหินชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายราเมศวร์ ดาศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายอัศวเหม วรรณการ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายเอเปค พลสันเทียะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ พันธุ์สง่า

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงจิดาพา สุทธิสาย

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงจุฑามณี วิเศษศักดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กอบทองสุข

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ นพวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงณัฐชญา อภัยนอก

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงตะวันสาย แสงชมภู

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงนุสรา จันทาพิมพ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงมนทิกานต์ วงษ์หนองหอย

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงวีรวรรณ เนาว์ใน

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงสุภาพร แคล้วไพรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ นารีรักษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีอ่อนจันทร์
๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายชัยชนะ คนซือ

่

๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายทักษิณ พิมโกทา ๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายธนภัทร ฟกนิม

่

๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายนครชัย วรรณชัย ๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายมินธาดา เกิดโพชา

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายเมธา วงษ์ลา

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายรติศักดิ

์

ชิดประทุม
๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายวีรภัทร บุญเจริญ ๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงกรีญาพร กางนอก

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงกิตติมา เสมา ๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไมขุนทด

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงจุฬาพร ศรีวงษา ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงชลลดา คำยอด ๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีตานันท์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงญารินดา ไฝชัยภูมิ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงณิชา ดังโพนทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงธัญญาพรณ์ ไชยสงค์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  
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ชย ๔๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงพิจิตรา ญาตินิยม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงรัชนก สงกอก

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงอังคณา ศรีละออง

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงวิชญาภรณ์ ศักรบุตร ๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงนราพร กำเนิดพรม ๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายณัฐดนัย ฤาคำหาญ

๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายภูชิต มูลลาด

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายรัฐพงศ์ หอกระโทก

๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายศุภชัย พิเศษฤทธิ

์

๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เชิดเขว้า

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายธนโชติ ปุมสันเทียะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงเกศรินทร์ ถนอมพันธุ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงนิตยรักษ์ เนตรพุทรา ๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงพรประภา ประสิทธิ

์

๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงรุ่งอรุณ วงค์อภัย

๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงวรรณิษา พลมณี

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงสุดารัช สังข์ดนตรี ๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงอรพินท์ วงศ์สุภา ๐/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายจิรายุทธ สัตบุตร

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายทวีเพชร สิรโสภณจรี ๐/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงกุลจิรา ใจสะบาย

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๕๑ เด็กหญิงดวงจันทร์เพ็ญ
ภูสุวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงพนิดา หวะสุวรรณ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงพรทิพย์ บัวคำ ๐/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงฟาประทาน ดีโนนอด

๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายกรรชัย สนิทเมือง

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายชาตรี สุริยะ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ต่อศักดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงญาดา ขาวปน

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงกรกนก ศรีนัครินทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงคริมา ตาปราบ ๐/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงชญาดา สุ่มมาตย์ ๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงอภิญญา อ้นชาลี ๐/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงจิราพร เพียรธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงพรหมจริยา ไขชัยภูมิ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕ / ๘๓
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ชย ๔๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงดุจตะวัน สุวรรณี

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงสุธาสินี เดือนสว่าง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงอัจฉริยา เขียวเขว้า

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงกิตติมา เขียววิจิตร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงรุ่งฟา กุลรักษา ๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงศิรินทร พงษ์จันทร์ ๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงสุชญา บุญเทียม

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงอินธิรา แปนแก้ว ๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงอารียา ตะริดโน

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงภัคจิรา เพงแพงต้น

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงศุภคราณัญ เอือฤทธิกุล

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงปริญญา มิตรชอบ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงกัณฐมณี ราวรัมย์ ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงกันต์ฤทัย กกกนทา ๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงจิรธิดา ทองภูบาล ๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงชาลิสา นันทราช ๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงณัชชา บุญพันธ์ ๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงนัฐชา ออซีน ๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงนันท์นภัส จำรัสโภค

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงปริญญาพร แสงนาฝาย

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงปทมาพร บุญกุล ๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงพรกมล กานัง ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ธรรมกุล ๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงวิรีญา ชอบถาวร ๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ เจริญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงสุภัสสรา สุขปาน ๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงอรัญญา จันทร์เกษม ๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงคริสโตเฟอร์ เพชรมณี

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงขวัญแก้ว ลมสูงเนิน ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงช่อแก้ว เจริญชัย

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงณัฐพร ศิริพรหมมา ๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงดรีม วันสา ๐/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงปณยนุช จ่ายจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงพิยะดา งอกนาเสียว ๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงภัทรนันท์ ฐานหมัน

่

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖ / ๘๓
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ชย ๔๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงลภัสรดา หิรัญคำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงวาโย เจนประเสริฐ

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงศศิกานต์ อยู่ยง

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงศิลปศุภา กำลังศิลป ๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงสมฤทัย คามตะศิลา

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงสุกันยา งามเมืองปกษ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงสุชาฎา กาชัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงอริศรา นนทคำจันทร์ ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงอริสรา นนตรีรัตน์ ๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงอาทิตยา ลีวงค์ศักดิ

์

๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงกษมา ประเสริฐจรรยา ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงขวัญกมล ยงศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงขวัญกนก คำรัง

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงคชาภรณ์ กล้าแท้ ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงฉัตรฑริกา เหวชัยภูมิ ๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชาปด

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงณัฏฐา คำจัตุรัส

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงณัฐฐิกานต์ สุขสิงห์ ๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงนริศรา ชัยลินฟา

้

๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงนัทธมน หอมตา

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงพรทิพา ใจสัศึก

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงพัชรากร ทองมี ๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงภาวรินทร์ ปรปกพ่าย

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงมณิสรา ธรรมมา ๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงวรัญญา ฉันทะนิ ๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๒๕ เด็กหญิงศุกร์จิรารัตน์ สากุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงสุจิตรา มือขุนทด ๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงสุวัชรี คัมภีระ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงอินทุอร อาจไพวัลย์ ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เตชากูล ๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงจิรนันท์ สองศรี ๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงนิชานันท์ โพธินาฝาย

์

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงเบญญานิตย์ โชติกรธนาเศรษฐ์

๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงปณิตา จันหินตัง

้

๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๓๔ เด็กหญิงประกายเพชร
ยศสูงเนิน ๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗ / ๘๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงปรียาพร ประสานเชือ

้

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงปยวรรณ ศรีสถาพร

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงพรธีรา มาโคตร

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงพลอยสวย ยอดเสรณี ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงพัณณิตา เพ็ชรภักดี ๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พงศ์ไพบูลย์

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงแพรวพราว พุ่มน้อย ๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงภักตร์ศิธร หาญรุก

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงมุทิตา หมันแคน

่

๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงสวรรณยา ชัยชนะ

๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงสุนิสา บำรุงแนว ๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงสุพิชญา ธนพุฒิพงศ์

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงอักษราภัค ศรีจำนงค์ ๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายชนะกราน กุลนาฝาย

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ พงษ์จะโปะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ทรงศิลา  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๕๐
นายชาตรี จำปาแก้ว ๐/๓/๒๕๐๖ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๕๑
นายสุรัตน์ บัวงาม ๐/๗/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๕๒
นายปติ ด่านกระโทก ๐/๖/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๕๓
นางตุ้ม คำอินทร์

๐/๑๒/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๕๔
นางภัทรนันท์ อิมกลาง

่

๐/๘/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๕๕
นางวันวิสา มุ่งกระทุ่งกลาง ๐/๗/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๕๖
นางอุไรวรรณ หมันธรรม

่

๐/๕/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๕๗
นางอณัญญา มีทอง ๐/๑๒/๒๕๐๔ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๕๘
นางทักษอร สิทธิกัน

๐/๑๒/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๕๙
นางชุติมา ร้อยกัลยา

๐/๑๑/๒๕๑๑
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๖๐
นางจิราภรณ์ พรหมศร ๐/๖/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๖๑
นางศิริญยา สมิงทอง ๐/๙/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๖๒
นางยุรนันท์ โขดสันเทียะ ๐/๑/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๖๓
นางวัฒนา ปุระทานัง ๐/๑/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๖๔
นางสุภี กล้าแท้ ๐/๖/๒๕๑๓ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๖๕
นางสุปราณี ม่วงประชา

๐/๑๒/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๖๖
นางศิริลักษณ์ ปกชัยภูมิ

๐/๑๑/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๖๗
นางสุธิดา การถาง ๐/๕/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๖๘
นายบัณฑิต เพ็งสีดา ๐/๙/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๖๙
นายสมาน สุขจำนงค์

๒๐/๐๕/๒๕๐๖
โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘ / ๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๒๗๐
นางณัฐณิชา ผ่องพันธ์

๒๘/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายสุทธิภัทร จรวงษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายเจษดา โชคดุลย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงสุภารัตน์ ชัยศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงแพรนภา ทาไธสง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงเพชรมีนา บุปผามะตะนัง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงทอฝน ยวงรัมย์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน ดีโนนอด

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงอัยรดา โคตรนาวัง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหว้านไพล ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๗๙
นางจตุพร ถินชีลอง

่

๑๕/๐๑/๒๕๑๗
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายปยะ เชือเมืองพาน

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายนิชา สำราญสุข

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายรัตภูมิ บุญพันธ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายอภิชาต ปรีเปรม

๑๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงสุกัญญา อิมกลาง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงนวนันท์ ยอดอัคคะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายธีรภัทร เนตรภักดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๘๗
นายธีระชัย ไตรเสนีย์

๐๔/๐๒/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๘๘
นางนิตยา นารีรักษ์

๒๘/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๘๙
นายปยะภัทร ไตรเสน์ย์

๑๔/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๙๐
นางสาวลักษวดี อำชัยภูมิ

๑๓/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายภัทรชัย ศรีชมชืน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายธัฐพล จำปาบุรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ไกรโหล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงพรทิพย์ เว้บ้านแพ้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงกชกร ศรีพุทธา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงกาญจนา ไตรโยธี

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงปรมิตา จำนงบุญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงอาภารัศมี สิงห์จันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงนพมาศ ปานหอม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายศรศิริ กำลังเหลือ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายวิทวัส ชินรัตน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ วังคีรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงลลิตา คนตรง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงจุฑามาศ รัตนวงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงยุวรรณดา สอนผิว

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงรัชนีกร เลยกลาง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๐๗
นายกมล ภัทราภิรักษ์

๒๘/๐๘/๒๕๑๐

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๐๘
นางธนัญชนก กล้าไพรี

๒๔/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๐๙
นายรังสฤษฏิ

์

อาวบุตร
๐๙/๐๘/๒๕๑๐

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๑๐
นางลำใย หาญเสนา

๐๑/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๑๑
นางราณี ราณี

๑๐/๐๕/๒๕๐๓
โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๑๒
นายประเสริฐ ศรีชมชืน

่

๒๕/๑๑/๒๕๐๗

วัดปทุมชาติ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๑๓
นางบุญร่วม วงษานุทัศน์ ๓/๙/๒๕๐๗ วัดปทุมชาติ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๑๔
นายสามารถ อินทรประเสริฐ์ ๕/๑/๒๔๙๕ วัดปทุมชาติ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๑๕
นางรัชนี ศรีชัยวงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๐๖
วัดปทุมชาติ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๑๖
นางสุดารัตน์ ฐานเจริญ

๐๑/๐๓/๒๕๒๒

วัดปทุมชาติ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๑๗
นางนวรัตน์ พลมณี

๐๑/๐๒/๒๕๑๗

วัดปทุมชาติ ปทุมชาติ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายเกริกพล ช่องศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายพนัส ช่องศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายดุลยธิษณ์ วรราช

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายวุฒินันท์ หาญบุ่งคล้า

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายสนทยา รักษ์มณี

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงชนัญชิดา วิชาธรรม

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงทยิดา นิยมชาติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงนภัสรา อุทธสม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงนภัสสร จันทร์ขยัน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงปพิชญา ก๋ากำไร

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงปวีณ์ลดา ฤทธิชัยภูมิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงภาวินี ชิวรัมย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ หริงกระโทก

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายปญญา ช่วยนา

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายมัยลาภ บุญกรึง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายวัชระ บัณทิโต

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงกาญจนาพร จำเริญทิพย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงปรวรรณ รักษ์มณี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงศิริภาพร แดงสุวรรณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงอารยา บุญปราการ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงหทัยทิพย์ จงจอหอ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงโชติกา แก้วมะณี

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงสุพรรษา คูนา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงวิชาดา กุลเมืองน้อย

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายภูริภัทร นิยมพันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายตะวันฉาย ช่องศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายนิติ แก้วชัยภูมิ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายอานนท์ เสาร์มัน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายยุทธพิชัย ฉำไป

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายภัควัตร ลมไธสง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายคมกฤษ สุดโต

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายสหภาพ ปรุกระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงศิรินาถ มณีทิพย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงจีรพร มากนอก

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายศิริศักดิ

์

ขำสัจจา
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงอริยา ศรีแก้วกุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ฉิมพลี  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายองค์กร เจนชัย

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ พินสายออ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงนพวรรณ สิงห์สวัสดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายภาณุเดช เชิดพุทรา

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงจิรามณี รักษ์มณี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงรุ่งอรุณ พงษ์ประเสริฐ ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายภาคภูมิ งิวชัยภูมิ

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงสุชาดา พงษ์ไพบูลย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงวนิดา แซ่ฉัว

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงอัมพร นิยมวงศ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายถิรพล แจ้งพงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรสะอาด
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม

ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงอนุสรา สมานชัย

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงปาริชาติ สุดทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายอติเทพ ทะวะลี

๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายณัฐพล ปาสารีบุตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงสุภัชชา ทองดี

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายปฏิภาณ โสดก

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ พรมราช

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บินขุนทด
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม

ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงจิตติมา แสงราช

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ชัยพิบูลย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงจิรวาวรรณ หมืนชัย

่

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายนันทการณ์ ชัยฉลาด

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหัน ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงสุพัฒรา พรมมุนินทร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหัน ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงสุรีพร บุญปราการ

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหัน ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงชฎรพร นพวรรณ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหัน ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงชาลิสา ทานาแซง

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายกฤต มีมนต์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายจิรายุ ชนะกิจ ๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายสันติชาติ ภคุระ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงธิดาบุตร เชิดชัยภูมิ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงอาทิตยา ผูกเหมาะ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงนิภาพร หวะสุวรรณ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายภานุ ไชยวัน

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงพรสินี ทองโนนอด

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายระพีภัทร สำราญทิพย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายกวินธาร์ ดำรงแดน

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายธวัชชัย หาญชนะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายภูรินทร์ ดิเรกคุณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายลีโอ เอกตาแสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายจักรพงษ์ เนตรโกศล

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายอนุวัฒน์ ธงภัคดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายอิทธิพล พลชัยโย

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงชลธิชา จงนอก

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงสุธาสินี วันสัมพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงอริสรา พลมณี

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๐๐
นางสาวปานตะวัน พูลคุ้ม

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๐๑
นายอภิเชษฐ์ ชัยจำนงค์

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายปรมินทร์ แสนสายเนตร

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายรภีภทร พงษ์ไพบูลย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงภัททรวดี แก้วหย่อง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายรัฐพงษ์ เปลียนผึง

่ ้

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๐๖
นายศุภกิจ บุญพันธ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายสุกฤษฎ์ จิตตภาค

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

เสมอใจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงอัจฉรา จำเริญพงษ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ชัยพิบูลย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

โฉสูงเนิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายเทพนรินทร์ แซ่ตัง

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๑๒
นายเกียรติศักดิ

์

ผิวเดช
๐๑/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๑๓
นางสาวกนกวรรณ หมู่หัวนา

๐๓/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๑๔
นางสาวจุฑามาศ ดำขำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๑๕
นางสาวนวียา บัวผาง

๑๔/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๑๖
นางสาวนุชรินทร์ สมโภชน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๑๗
นางสาวบุญมี ศรีขุ้ย

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๑๘
นางสาวเบญจมาศ เยือกเย็น

๐๕/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๑๙
นางสาวภาณุมาศ สินศิริ

๐๓/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๒๐
นางสาวรับพรเทพ มุ่งก่อกลาง

๒๓/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๒๑
นางสาวเรณู ขุนนาคพะเนา

๒๐/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๒๒
นางสาววันวิสา ปนสุวรรณ

๐๓/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๒๓
นางสาวสุภาพร แดงสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๒๔
นางสาวสุวรรณี สูงเนิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๒๕
นางสาวอภิญญา บีกขุนทด

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๒๖
นางสาวอัญชลี ศรีวงษ์ชัย

๑๖/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๒๗
นายอธิชาติ เจริญวันนา

๒๘/๐๘/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๒๘
นางสาวกนกรัตน์ มุกดา

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๒๙
นางสาวกมลรัตน์ อรุณศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๓๐
นางสาวกรรณิการ์ บุญศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๓๑
นางสาวกลินอรัญ

่

สู่ขวัญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๓๒
นางสาวกาญจนา ถาวะโร

๐๙/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๓๓
นางสาวเกศสุดา มอสูงเนิน

๐๓/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๓๔
นางสาวขวัญตา มาลัยทิพย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๓๕
นางสาวขวัญฤดี ประทุมแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๓๖
นางสาวจรินธร พิมมหา

๒๔/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๓๗
นางสาวจิรัตน์ติกร นางาม

๑๑/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๓๘
นางสาวเจนจิรา สวนงาม

๒๖/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๓๙
นางสาวชาฏิภา เหล่านุกูล

๑๒/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๔๐
นางสาวฐิติวรดา กำลังเหลือ

๓๐/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๔๑
นางสาวณัฐรินี ศรีโยธา

๐๕/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๔๒
นางสาวดรุณี ผดุงเวียง

๒๖/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๔๓
นางสาวดวงฤทัย จันทอน

๒๒/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๔๔
นางสาวทักษพร สุริโย

๒๔/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๔๔๕
นางสาวธาวินี บุญคงมาก

๐๙/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๔๖
นางสาวธิดารัตน์ แดงตาโคตร

๐๒/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๔๗
นางสาวนภามณี ปททุม

๐๗/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๔๘
นางสาวนมิตา สงวนพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๔๙
นางสาวนลินี วันนาพ่อ

๒๙/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๕๐
นางสาวนันทิดา ศรีบุรินทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๕๑
นางสาวนิรชา พระดาเวช

๒๒/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๕๒
นางสาวนุชจรีย์ โชติคัคนานต์

๒๐/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๕๓
นางสาวปฐมาวดี แรกไธสง

๐๖/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๕๔
นางสาวปราณปริยา ธุระพระ

๐๑/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๕๕
นางสาวพรปวีร์ จันทร์หอม

๒๐/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๕๖
นางสาวพรพรรณ พันธะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๕๗
นางสาวพิจิตรา คงโนนกอก

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๕๘
นางสาวพิยดา เขียวอ่อน

๐๙/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๕๙
นางสาวระภีพรรณ พนิรัมย์

๐๙/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๖๐
นางสาวรัตนา จันทร์งาม

๒๗/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๖๑
นางสาวรุ่งนภา แก้วจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๖๒
นายวัชรพงษ์ จังหวะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๖๓
นางสาววีรภัทรา พลหล้า

๐๑/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๖๔
นางสาวศรินชยาก์ อักษรพรม

๐๓/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๖๕
นางสาวศิรินธร คำอินทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๖๖
นางสาวศิริพร แก้วโภคา

๑๐/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๖๗
นางสาวสร้อยสุดา ศรีมิงาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๖๘
นางสาวสิริสุดา ซ่อนกลิน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๖๙
นางสาวสุวรรณภา ละครวงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๗๐
นางสาวอภิชญา เรือนทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๗๑
นางสาวอมรรัตน์ เนียมหอม

๑๙/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๗๒
นางสาวอรญา อยู่ทน

๓๑/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๗๓
นางสาวอรสา มลฑล

๑๗/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๗๔
นางสาวอรอินทร์ ไตรทิพย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๗๕
นางสาวอินธุอร ลาสอน

๒๔/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๗๖
นางสาวละออทิพย์ ปาทองมี

๒๓/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๗๗
นายอดิศร สุทธหลวง

๐๔/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๗๘
นายสมคิด กาเผือก

๓๑/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๗๙
นางสาวศุภักษร ดวงจิตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๔๘๐
นางสาวหนึงฤทัย

่

ปนคำ
๒๔/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๘๑
นายภานุพันธ์ สินทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๘๒
นางสาวกรรณิการ์ โชควิเศษ

๑๔/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๘๓
นางสาวกัญญารัตน์ ดิษขุนทด

๑๐/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๘๔
นางสาวกัลยารัตน์ คงกะเรียน

๐๔/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๘๕
นางสาวกาญจนา ทองสุข

๒๙/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๘๖
นางสาวเกษรินทร์ มาขามปอม

๐๗/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๘๗
นางสาวเข็มพร ชุมมุง

๑๑/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๘๘
นางสาวแขไข มีบัดดี

๑๓/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๘๙
นางสาวจุฑาทิพย์ จันทมูลตรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๙๐
นางสาวจุฑามาศ สมบัติมี

๑๕/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๙๑
นางสาวจุฑามาศ ราชภักดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๙๒
นางสาวชญานี วิเชียรวรรณกูล

๒๐/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๙๓
นางสาวชลดา หงส์มาลา

๒๘/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๙๔
นางสาวชุติภา มุ่งอุ่นกลาง

๑๙/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๙๕
นางสาวณัฐธิดา เชือชีลอง

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๙๖
นางสาวณัฐวดี ปกโคทะกัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๙๗
นางสาวธนาภรณ์ ทองสุข

๑๕/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๙๘
นางสาวธีราพร มหาคาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๔๙๙
นางสาวนันทิยา ปดทุมวัง

๒๔/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๐๐
นางสาวนุธิดา บรรดาศักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๐๑
นางสาวบุญรอด ชมนาวัง

๑๖/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๐๒
นางสาวเบญจพร แฮตอินทร์ตอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๐๓
นางสาวเบญจมาศ ภักดีการ

๑๙/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๐๔
นางสาวเบญจวรรณ ศิลาดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๐๕
นางสาวปรางค์ทิพย์ ลอยกระโทก

๒๙/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๐๖
นางสาวปราถนา ใต้ชัยภูมิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๐๗
นางสาวปริชญา สุนารักษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๐๘
นางสาวปลายฝน สุพิพัฒนโมลี

๐๒/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๐๙
นางสาวปวีณา ศรีใส

๐๘/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๑๐
นางสาวปทมา พันธุ์สุข

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๑๑
นางสาวปยะพร วงศ์ประพันธ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๑๒
นางสาวพงศ์พัทธ์ คำนาค

๒๙/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๑๓
นายพรพรรณ จันลิ

๐๑/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๑๔
นางสาวเพ็ญสุดา วงษ์โบราณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๕๑๕
นางสาวไพรินทร์ ไปดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๑๖
นางสาวมะกะสันต์ ชำกูล

๓๑/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๑๗
นางสาวยาใจ สีพลเมือง

๒๐/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๑๘
นางสาวรัตนาภรณ์ เขียววิลัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๑๙
นางสาวรัถยา งาคม

๓๑/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๒๐
นางสาววนิดา ใจเอิบ

๒๖/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๒๑
นางสาววรรณิภา ทะนสุข

๑๖/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๒๒
นางสาววิภาพร นิลกลาง

๒๔/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๒๓
นางสาวศรัญญา ผิวพันธมิตร

๐๔/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๒๔
นางสาวศรัณยา กองทุ่งมน

๐๖/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๒๕
นางสาวศิรินทิพย์ ทินหนองแวง

๓๐/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๒๖
นางสาวศิริลักษณ์ สองศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๒๗
นางสาวศิริลักษณ์ สิทธิศาสตร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๒๘
นางสาวสมสุข เพชรวิเศษอุดม

๒๙/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๒๙
นางสาวสมิตรา ศรีโชติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๓๐
นางสาวสรัญญา จันทร์ขยัน

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๓๑
นางสาวสโรชา บุตรศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๓๒
นางสาวสุดารัตน์ เกิดมงคล

๑๗/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๓๓
นางสาวสุทธิดา โสภาคำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๓๔
นางสาวสุธาวัลย์ พิทักษิณ

๑๕/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๓๕
นางสาวสุรีรัตน์ สาระทัย

๐๙/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๓๖
นางสาวสุวนันท์ วงอนันท์

๑๓/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๓๗
นางสาวสุวพิชชา คำทุย

๑๕/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๓๘
นางสาวอรดา นกแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๓๙
นางสาวอังศณา ชวนขุนทด

๒๕/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๔๐
นางสาวอิสราภรณ์ การบรรจง

๑๕/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๔๑
นางสาวกฤษฎา โพธิสาร

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๔๒
นายกันตนา กันภัย

๒๖/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๔๓
นายเกียรติศักดิ

์

ชุมแวงวาป
๐๓/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๔๔
นายคิมหันต์ เหล่วแซง

๒๔/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๔๕
นายณัฐพงษ์ วงษ์เพชร

๐๖/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๔๖
นายณัฐวรรณ ทองช้อย

๐๓/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๔๗
นางสาวทัศนีย์ พระราช

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๔๘
นางสาวธัญญาภาณ์ ราษฎร์พิทักษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๔๙
นางสาวธีรยุทธ อำนวยสวัสดิชัย

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๕๕๐
นายนราพร แฮด

๐๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๕๑
นางสาวนันทนัช หาปญณะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๕๒
นางสาวนิภาพร ตาปู

๑๙/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๕๓
นายปรัชภัทรศิณี จันทา

๐๙/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๕๔
นางสาวปยากร โคตรประทุม

๐๙/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๕๕
นางสาวพิชิต ตาปราบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๕๖
นายลลิดา สมานหมู่

๐๙/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๕๗
นางสาววัชราภรณ์ ไชยศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๕๘
นางสาวศุภลักษณ์ อำพันธ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๕๙
นางสาวเสกสรรค์ ชนะดิษฐ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๖๐
นายอานนท์ อุดมรัตน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๖๑
นางสาวชัชวาลย์ จันทร์สว่าง

๐๘/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๖๒
นายโชติรส ผลาทิพย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๖๓
นายนพดล กระฉอดนอก

๑๓/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๖๔
นายพนิดา หาญจิต

๑๖/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๖๕
นางสาวมาโนช สามหมอ

๑๕/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๖๖
นายฤทธิเกียรติ ปกเขตานัง

๑๔/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๖๗
นางสาววริศรา รามแสง

๒๗/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๖๘
นางสาวณัฐวัตร จุลชาติ

๑๔/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๖๙
นายวีระวัฒน์ โมธรรม

๓๐/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๗๐
นางสาวศิริลักษณ์ พุทธบุรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๗๑
นางสาวสุทิน สีละโคตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๗๒
นางสาวสุรศักดิ

์

หาญนอก
๑๗/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๗๓
นางสาวอิทธิพัทธ์ อบอุ่น

๑๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๗๔
นายกฤษดา หงษาพัน

๒๔/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๗๕
นายเกษมสันต์ วรรณพัฒ

๐๑/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๗๖
นายจันทร์ฉาย นาครุทนอก

๓๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๗๗
นางสาวชัชวาล ทบวอ

๓๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๗๘
นายชัยธวัช ทบวอ

๒๑/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๗๙
นายณรงค์ชัย คูณกลาง

๐๕/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๘๐
นายธนากร ดีรบรัมย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๘๑
นายพงษ์ธวัช โคตรแป

๐๔/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๘๒
นายพงษ์พัฒน์ ฉิมเขียว

๑๖/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๘๓
นายยุทธนา จ่าจำเริญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๘๔
นายรัชวดี ท้าวจัตุรัส

๑๔/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๕๘๕
นางสาวรัตนสิริภรณ์ ศรีษาพุทธ

๒๑/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๘๖
นางสาวฤทธิชัย สีสมพาน

๐๓/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๘๗
นายลลิตา แก้วโสดา

๐๘/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๘๘
นางสาววารินทร์ แฟมไธสง

๐๓/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๘๙
นายศรัญู เสาสิงห์

๒๖/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๙๐
นายเศรษฐพงศ์ บุญโส

๑๖/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๙๑
นายสุนิติ ศรีสมบัติ

๒๗/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๙๒
นายสุพรรษา เทพวาที

๑๘/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๙๓
นางสาวสุเมธ ขาวเขียว

๐๙/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๙๔
นายสุรีพร พุทธรักษา

๐๓/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๙๕
นางสาวอภินัย โอชานนท์

๐๒/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๙๖
นายอานนท์ มูลวารี

๒๘/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๙๗
นายธันย์ชนก ติคำรัมย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๙๘
นางสาวกนกวรรณ อินชืน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๕๙๙
นางสาวกนกวรรณ เนียมจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๐๐
นางสาวกุลณัฏ สุชัยยะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๐๑
นางสาวขนิษฐา ฤาชา

๑๒/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๐๒
นางสาวจิตติมา กลางสวัสดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๐๓
นางสาวจิรัฐติกุล จอดนอก

๐๔/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๐๔
นางสาวจิราพร แสนขอมคำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๐๕
นางสาวจุธาทิพย์ ธงภักดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๐๖
นางสาวจุฬารัตน์ จงรักษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๐๗
นางสาวชุติมา จำปาหอม

๑๖/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๐๘
นางสาวโชคชัย พลธานี

๒๓/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๐๙
นางสาวณัฐริกา โสภาค

๒๙/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๑๐
นางสาวณัฐริกา ฝาชัยภูมิ

๒๔/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๑๑
นางสาวดลฤดี วงวาสน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๑๒
นางสาวดาราวรรณ พาสุวรรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๑๓
นายธนาพร ธุระกิจ

๑๙/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๑๔
นางสาวธันย์ชนก หาญเสนา

๒๗/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๑๕
นางสาวนริศรา เลาราช

๑๖/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๑๖
นางสาวนฤมล อินยานวน

๑๖/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๑๗
นางสาวนัฐวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๑๘
นางสาวนำฝน พลโยธา

๒๗/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๑๙
นายปรียาภรณ์ ยงขามปอม

๐๗/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๖๒๐
นางสาวปวีณา ทบแป

๑๒/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๒๑
นายพิมภิภัทร์ ขุนทายก

๐๕/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๒๒
นางสาวภัทรณัฐ วีระสวัสดิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๒๓
นางสาวยุภา ใยอุ่น

๒๖/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๒๔
นางสาวยุวดี กองผา

๒๕/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๒๕
นางสาวรัชนีกร อรุณศรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๒๖
นางสาวรุจิราภรณ์ กองนอก

๐๔/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๒๗
นายวรรณนภา ฤทธิไธสง

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๒๘
นางสาววรรณรัตน์ จิตรสม

๑๐/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๒๙
นายวิจิตรา บุญลาภ

๒๕/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๓๐
นายวิชุดา เพียรการ

๑๘/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๓๑
นางสาววิภาภัทร สมน้อย

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๓๒
นางสาวศศิวรรณ พบชัยภูมิ

๑๒/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๓๓
นางสาวศิริญญา สำรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๓๔
นางสาวศิริรัตน์ กางสี

๐๓/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๓๕
นางสาวสุจิตรา โคตรโนนกอก

๒๗/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๓๖
นางสาวสุดารัตน์ สูนหอม

๓๐/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๓๗
นางสาวสุพัฒศริ บุตะเขียว

๒๖/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๓๘
นางสาวสุพัตตรา เกาวิจิตร

๑๑/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๓๙
นางสาวสุภัสสรา ละครพล

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๔๐
นางสาวสุมณฑา ทัศบุตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๔๑
นางสาวสุมินท์ตา เกณชัยภูมิ

๑๙/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๔๒
นางสาวเสาวณีย์ สู้ศึก

๐๖/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๔๓
นางสาวอภิญญา อนัคทัศน์

๐๑/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๔๔
นางสาวอภิญญา ศรีศักดินอก

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๔๕
นางสาวอรทัย จันทถุวัน

๐๒/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๔๖
นางสาวอัฐพล พงษ์สระพัง

๒๓/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๔๗
นายอัณนิการ์ จรูญสน

๒๔/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๔๘
นางสาวอัยยรัช ศิริกำเนิด

๑๐/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๔๙
นายอิศราวรรณ ปอมไธสง

๐๗/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๕๐
นางสาวกนกพร พุทธจักร

๒๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๕๑
นางสาวกนกวรรณ ละแมนชัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๕๒
นางสาวกฤติยาภรณ์ โสภาลี

๑๙/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๕๓
นางสาวกำพล เยียมผา

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๕๔
นายกิงฟา

่

สกุลจร
๑๔/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๖๕๕
นางสาวเกษสุดา สุรัตน์โรจน์

๑๙/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๕๖
นางสาวจารุวรรณ ช่วยนา

๑๕/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๕๗
นางสาวจิดาภา พันธ์ชาติ

๒๓/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๕๘
นางสาวจิรชยา วังสีโก

๒๗/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๕๙
นางสาวจิราพรรณ นามชัยสงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๖๐
นางสาวจุฑาพร บุญกุล

๐๒/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๖๑
นางสาวดรุณี ติดผาย

๐๕/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๖๒
นางสาวทรรศนีย์ จ่าทัน

๒๘/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๖๓
นางสาวธนัญญา สมพอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๖๔
นางสาวธรณ์ไท วิริยะชาติ

๐๙/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๖๕
นายธัญญรินทร์ พันสีลา

๐๒/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๖๖
นางสาวนภาพร ศรีงหริง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๖๗
นางสาวนิรมล ปร้องนอก

๒๒/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๖๘
นางสาวบุณยวีร์ สงคราม

๑๔/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๖๙
นางสาวบุษกร ขำเขว้า

๒๖/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๗๐
นางสาวประภาพร อุปฮาด

๒๑/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๗๑
นางสาวปราโมช ชะโยลา

๒๒/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๗๒
นายพัชรินทร์ รวมกลาง

๒๔/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๗๓
นางสาวพิมพ์พรรณ พรมจันทร์

๑๗/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๗๔
นางสาวพิมภักดี ดวงแสนโว

๑๘/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๗๕
นางสาวเพชรรัตนดา จันทร์คง

๑๐/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๗๖
นางสาวภานุชนารถ แก่นสำโรง

๒๙/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๗๗
นางสาวรักษ์ ทับประสิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๗๘
นางสาวรัตนาภรณ์ คำโพธิแสง

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๗๙
นางสาวรุ่งฤดี จินดา

๐๕/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๘๐
นางสาวลักษิกา บุญเสนา

๒๖/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๘๑
นางสาววริษฐา ชัยอาคม

๐๔/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๘๒
นางสาววิภาวดี วับสันเทียะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๘๓
นางสาวเวณิการ์ พูละชะนะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๘๔
นางสาวสิริลักษณ์ หาญสงคราม

๒๙/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๘๕
นางสาวสุกัญญา โปยขุนทด

๐๗/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๘๖
นางสาวสุขกัญญา มณีชาติ

๒๓/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๘๗
นางสาวสุชาดา อรรคพงษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๘๘
นางสาวสุภารัตน์ หมันจำรูญ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๘๙
นางสาวสุรางคนา เหล่าโยนขาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๖๙๐
นางสาวสุวนันท์ ยศรุ่งเรือง

๐๕/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๙๑
นางสาวเสาวรีย์ ศิริวงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๙๒
นางสาวอนัญญา ศรีโยธา

๐๖/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๙๓
นางสาวอภิญญา วิยะนัด

๒๒/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๙๔
นางสาวอภิวัฒน์ ช่างพิมพ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๙๕
นายอรพรรณ นำเพชร

๒๙/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๙๖
นางสาวอรุณวรรณ ประกอบแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๙๗
นางสาวอัจฉรา แก้วบับพา

๑๗/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๙๘
นางสาวอาภาศิริ เรืองฤทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๖๙๙
นางสาวอุทุมพร ดีกระโทก

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๐๐
นางสาวไอลดา กุตัน

๐๘/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๐๑
นายภูมิ นามวิเศษ

๐๗/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๐๒
นางสาวเภียริน ฮุง

๐๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๐๓
นางสาวไพลิน บุญโนนแต้

๒๕/๐๘/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๐๔
นายศศิธร โบขุนทด

๑๘/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๐๕
นางสาวอภิสิทธิ

์

พลแสน
๐๑/๐๓/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๐๖
นางสาวเจนจิรา พาน

๒๔/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๐๗
นางสาวอนงค์นัฐ พัฒนแสง

๐๖/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๐๘
นางสาวรุ่งจิราภรณ์ สาลาด

๒๑/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๐๙
นางสาววรรณภา หอมแพงไว้

๑๑/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๑๐
นางสาวพรสุดา นนตานอก

๑๘/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๑๑
นางสาวดลฤดี โคตะ

๐๖/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๑๒
นางสาวจณิตา สนธิ

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๑๓
นางสาวสุทธนุช อินศิริ

๐๔/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๑๔ นางสาวบุตรศยากรณ์
สถิตย์ธรรม

๒๑/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๑๕
นางสาวเพ็ญนภา อุดมพร

๒๖/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๑๖
นายดิษฐกาล พลภักดี

๐๒/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๑๗
นางสาวนิตยา รูปคม

๒๓/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๑๘
นางสาวเบญจมาศ รุดโถ

๑๔/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๑๙
นางสาวเสาวลักษณ์ แสงรักษา

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๒๐
นางสาวชุติมา โพธิไทรย์

์

๐๕/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๒๑
นายณัฐพงษ์ พรมลา

๒๘/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๒๒
นางสาวเบญจวรรณ กองทุ่งมน

๑๕/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๒๓
นางสาวปยะมาศ ศรีลาชัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๒๔
นางสาวพัชรมณฑ์ ชัยศรี

๒๖/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๗๒๕
นายพินิจพงษ์ รักษาภักดี

๐๔/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๒๖
นางสาววัลยา นาคนชม

๐๕/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๒๗
นางสาวอาภาภรณ์ เด่นประยูร

๐๑/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๒๘
นางสาวแววตา มีมงคง

๒๑/๒๒/๒๕๑๘

วัดปาคลองสมบูรณ์ ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๒๙
นางสาวธนภร เก็งสาริกิจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๓๐
นางสาววนันญา ต่อโชติ

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๓๑
นายสุวิชา สอนนอก

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๓๒
นางสาวนราวดี นารีรักษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๓๓
นางสาวชุติรัตน์ วงษ์นามน

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงสุพัตรา สมเหล็ก

๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๓๕
นางสาวราตรี เลิศหว้าทอง

๔/๐๒/๒๕๒๗
โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายภัทธิยะ พันธ์จำรูญ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายพรหมรินทร์ วงศ์พรหม

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายธนภัทร อุ่นอาสา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงณิชาภา จูช้าง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ เปยมาลย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงกาญจนา เพ็ชรจันทึก

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงชุติมา ประจงเศษ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงอติมา อินทร์งาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงฑิฆัมพร มีสา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายชนินธร รัตนสุวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายภานุพงศ์ รบศึก

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายธนัชชา เริงสุข

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายธันณธรณ์ หาญละคร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงกัญญณัช เคณาอุประ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงอมริศา ใจไว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงสุธาสินี วานิชศุภชัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงจินตนา จันทร์หอม

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ งดสูงเนิน

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงเนตรนภา ทวีจิตร

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงกนกลักษณ์ กงศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงพรชิตา ดวงคำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงพิมชนก สินนอก

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงปาณิสรา สมุทรโคดม

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชัยสามหมอ  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงพรประภา วงษ์วรรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ สง่าคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงภิญญภา บุญจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงหยาดทิพย์ วงศ์ศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายพีรพล สาระบุญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงธนภรณ์ อาจวงษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายรุ่งเรือง กรรมิน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงจันทร์นภา ห่มซ้าย

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายพงศธร กองศรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๖๗
นางสาวขวัญเรือน ตติยนันทพร

๐๗/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายกิติภูมิ ตามวัน

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายกิตติภูมิ บุญหมัน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายกันตพัฒน์ กองภูเขียว

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายณัฐพล เริงรมย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายธีรพัฒน์ ปดทุม

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายธนพัฒน์ อันทะโย

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายณัชพล คำสอนทา

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายวรวุฒิ ทัพสุริ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงเกสร พวกดอนเค็ง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงจิรนันท์ มณีพันธ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงญาณิศา ใจตรงกล้า

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงธันยพร สุ่ยวงศ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงปาริฉัตร ตามชัยภูมิ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงอาลิษา ติบเหล็ก

๊

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงชัยศร ชายฮวด

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายภูมรินทร์ นาคดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงการเกด สิงห์เขียว

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงขนิษฐา มุ่งลือ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงดุษณียา ขาวนอก

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงปรียาพร ศรีลา

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ทาชา

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายณัฐนันท์ พงษ์สุพรรณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงจิรัชญา โพธิใต้

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงประภัสสร คำศรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุดสาคู

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายวุฒิชัย วงศ์เครือวัลย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงณัฐมน พลเดช

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายพงศ์ภรณ์ สีจุ้ย

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายจักรินทร์ สุดชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายกฤษณะ มูลราช

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายกิตติพศ คล่องอาวุธ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายณัชพล ทองปน

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายธวัชชัย โพธิศรี

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงช่อลัดดา ปุริโส

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี สง่าคงคาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายอนันทการณ์ กงซุย

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงธนัชพร ชาแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงภัทราภา ประชาเขียว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงวริศรา คนพุ่ม

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สระทอง  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงรัชนีกร ชำนาญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันโทสี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายตันติกร สุขศิริ

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงวันทนา พงษ์สพัง

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงสุภาพร จันทร์หอม

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๑๑
นายมนตรี ฉัตรรักษา

๒๑/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงบงกช แผ่นทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายเนรมิต โคธนู

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายจักรพรรดิ ผู้กำจัด

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง แสงทองธราวาส  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายพุทธิพงศ์ ชำนาญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายธนาวุฒิ สงค์จันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงสุพัตรา แสนสุข

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายจิรายุ บัวภา

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงวรนุช เจริญธรรม

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงไปรยา สุราวุธ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายชัยณรงค์ หมู่หนองสังข์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขำชัยภูมิ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงปยะวดี คำแพง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อุดร  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายลิขสิทธิ

์

ชนะชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายวรากร พรไตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงศิริยา พันธ์ฉิม

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงวิภาภรณ์ พิมพา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงจุฑามาศ หนามดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงสุภิตรา สุเหง้า

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงทานตะวัน วิญญายงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงละอองดาว รักษาพล

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายชาญชัย สุดใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายผดุงศักดิ

์

เริงชัยภูมิ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายนพรัตน์ ชนะชัย

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายณรงค์ชัย เจริญไว

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายทรัพย์มงคล คงศิลา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ปาลทิพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงศศิธร บ้านพลับ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงดลยา แพงไธสงค์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงอัญชิมา ขอดคำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๔๑ เด็กชายปราชญ์กิดากร
จำนงค์บุญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายณัฐชัย ผลาฤทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายกรรณชาติ สรรพอาสา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายพรณรงค์ ลันทูน

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายตะวัน เขียนจูม

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายพงศธร คำทองเขียว

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายวรายุทธ์ ปาละพันธ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายณัฐนันท์ สุภนาม

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงเบญญทิพย์ โยชัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มีอิสระ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ ดังชัยภูมิ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ อาจเทพ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงนันชนันท์ เทียมโฮม

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงอภิชญา ไพศาลธรรม

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงดารารัตน์ ไทยสุวรรณ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงวรัญญา งามกระบวน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ แพงไธสงค์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายอดิสรณ์ สองเมือง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายปฐวีกรณ์ มลัยแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายอิทธิชัย สืบวงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายสุรเดช สารคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายวรพงษ์ หล่มเพชร

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายจิตติกร ธันยาหาร

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายเอกสิทธิ

์

สุภาสัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายสิทธิชัย แซ่ย่าง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายนัฐนนท์ ไทยสุวรรณ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายวัชรพล สุขเกษม

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เลิศประเสริฐ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ผิวเผือน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงดาราวดี เบ้าโนนทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงศรีรัตน์ วิจันทร์โว

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงอรปรียา ธรรมศิริ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงนันทิยา กัณหาเขียว

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๗๔ เด็กหญิงประกายเพชร
สุขวิเศษ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงสุภัสฐิชา จิตรมา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงญานิสา นำเพชร

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๗๗
นางสาวปยาภรณ์ รวงงาม

๑๔/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๗๘
นางสาวจิราพร ดินแดง

๐๘/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๗๙
นายสำลี ทองภู

๒๗/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายพีรพล ชาสุด

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายวัชระ คบบัณฑิต

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายธีระศักดิ

์

สนธิ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนทิพย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายพินิจ เงินงอก

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายภานุกรณ์ ทุมนานอก

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายอนุชา แทนพลกรัง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงบุญฑริกา ฉิมนิล

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงสุภาพร ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงจิรนันท์ คงโพธิน้อย

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

สาลีลาด
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงโชติชนิต ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายแสงเพชร กระจ่างศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายวรเชษฐ อู่เกิด

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายภิพัชรพงษ์ เพียรแท้

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีดา วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ อาจสามารถ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายศรายุทธ เหล่าลาภ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงศิริจันทรา ชานนท์เมือง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายตะวัน โสทะธง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายกฤษฎา กินขุนทด

๑๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเดือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

่

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายชินวัตร หาญชัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายรเมศ เชือนกขุ้ม

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ขันศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายธนากร ขุนกัน

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายนิติภูมิ จับจด

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายยอดขุนพล หวังผล

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายสิทธิโชค งามภูเขียว

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงคีตภัทร พรมเดือ

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงพัชรีพร ภูมิไธสงค์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงศศิมาพร บุราณ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงสุนิสา จันทรินทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงสาวรินทร์ นาเดือ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโสก วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายวชิร นามโท

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา โนนสะอาด  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายธนากร ธนูรัตน์

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา โนนสะอาด  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายภูเบศวร์ ผดุงปาน ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา โนนสะอาด  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

ฉาบพิมาย
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงธนาคิม พึงไพศาล

่

๓๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงฮาณา ไกรใหญ่ ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายชรรกอ วงศ์บุตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

งามชัยภูมิ
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสวรรค์ ภูมิสวรรค์  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุตรจันทร์

๒๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงชุติมา คามตะสีลา ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงสุพรรษา งามเล่า

๑๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายณัฐภูมิ ดรตรีไพร

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จันทะบูรณ์
๒๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงอัญชลีพร ดวงตา

๒๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดรตรีไพร

๒๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงกุลธิดา โพธิเงิน

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงจุฬารัตน์ กงชัยภูมิ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงณฐอร ปานทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงปาลิดา มะลิกอง

๓๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงภานิดา หงส์ประเสริฐ

๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงรัชดาพร หงษ์เงิน

๑๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงอภิญญา สังฆะมณี

๒๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายกฤษณะ แก้วสุพรรณ์

๑๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายไกลสุบิล ทองแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายธันวา ร่างเจริญ

๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายสรศักดิ

์

บูรณะ ๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

วิไลวรรณ์ ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สระแก้ว

๑๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงกัณณิกา ธรรมิภักดิ

์

๑๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงเกษมณี ลำมะนาด

๒๗/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสามหมอวิทยา สว่างนามน  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายรัฐภูมิ ผากงคำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เจริญสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายณัฐดนัย เต็มราษี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงจิราพร เต็มวงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงอนันต์ตรา หล้าเวียง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายอัษฎายุทธ เรืองเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงธัญธร ชาติชำนาญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงอภิญญา มาตสีมา

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ก้อนมณี

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายวิชาญ หาญโก่ย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงทิฆัมพร คุณปกรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงนุชนภา ระหาญนอก

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงดวงเดือน หงษ์ทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายวรวุฒิ พิศเพ็ง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงสุทธิดา เผ่าชัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงยุพเรศ สุวรรณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายธนากร วงษ์ผาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงดรุณี คุ้มบัวบาน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงพรรณิภา หงษ์ทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงพิมผกา จันทร์บัว

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ผาดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายคมเพชร ฤทธิจำรูญ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายธนพล อารีญาติ

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายนิธิกร ว่องไว

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงเกวลิน ยังโนนตาด

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายณัฐดนัย สูงภิไลย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายเลอสันต์ ศรีสุข

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๖๙
นายกฤษณพงษ์ บัวพิทักษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๘ / ๘๓
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ชย ๔๕๖๐/๐๙๗๐
นายจักรพล สมรูป

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๗๑
นางสาวชนาภา ขิงขุนทด

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๗๒
นางสาวดวงเดือน เคนเหลือม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๗๓
นางสาวมลธิรา ครอบบัวบาน

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๗๔
นางสาวสุจิตราพร ผลานิสงค์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงอุไรพร เหมแสง

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๗๖
นางสาววิไลวรรณ แก้วคูณเมือง

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๗๗
นางสาวสมใจ ถันผลไกร

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๗๘
นางสาวสุพรรณี นิสัยกล้า

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา วัดนิคม  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายธนากร มาสำโรง

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญกว้าง ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายสุรวุฒิ ไปเหนือ

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายจิรานุวัฒน์ พันธุกิจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายนันทวัฒน์ เรืองจันทึก

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คล้ายชูสกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงสิรินดา ทองพรม ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงชินารมย์ แก้วพรม

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงนุชนาฎ ทานบันเทิง ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงสุปราณี ศรัทธาคลัง

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงวรัญญา นุ่มรุ่ง

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ผลจันทร์งาม

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงอรอนงค์ เขตจัตุรัส

๑๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายธนายุต เกษร

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายชาคริต หว่างดอนไพร ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงธิญาดา ฝานคำ

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เวินขุนทด

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายชินกฤษต์ อินบำรุง

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายชลธี บัวนวน

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงสรณ์สิริ จำรูญจิตร

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงประภัสสร ลาเกิด ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงนฤมน กิจพิมาย

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงสโรชา ชำนินอก

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงธิติมา โชติวัง

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงสุพัตรา สารสืบพันธ์

๑๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงถิริสา กิงข่อยกลาง

่

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๙ / ๘๓
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ชย ๔๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายกฤษฎา สารสืบพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงมัชฌิมา ทองแม้น ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายชนาธิป เชือทอง

้

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงชาลิสา ศรีเพ็ชร

๑๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงสุวิมล ด่านเดิม

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายอานนท์ นกคุ้มนวน ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายจรัสรวี ก่อเกิด

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงธาวรรณ ภูชืน

่

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงมนทกานต์ พิทักษ์

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พิมปุรุ ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงนิศาชล สังข์ทรัพย์

๓๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงพรรักษา ปรีชาวงษ์

๒๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

จันทร์อินทร์
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงนันตกานต์ ม่วงลอด ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงรพีพรรณ แก้วมา

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงปารวิตรา ประสบคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายศิวัฒน์ ชอบสะอาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายนันทพงษ์ ชูสกุล

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายก่อพงษ์ มุ่งคุณคำซาว

๒๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายภีรพัฒน์ นารักษ์

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงวิชุดา รัสจัตุรัส ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงเกวลิน พนักนอก

๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงกัญญาพร แก้วพรม

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายนำเงิน จันดา ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงฐานิดา เมืองศรี

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงเบญจพร โคตรมงคุณ

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายณัฐภัทร ขวัญบุญจันทร์

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงเกษมณี สร้อยจิตร์ ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายตะวัน สันทมาตย์ ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายพรรษา ปานนอก

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายณัฐวัตร ศรีสุโพธิ

์

๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ยศกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงการะเกด เพียงตา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายณัฐพล สร้อยนาค

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงวิภาวรรณ นพสันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  
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ชย ๔๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ แพงดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงสมฤทัย ดอกไม้ดี

๑๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงโชติรส แซ่ตัง

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงธิมาพร แซ่ตัง

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงณัฐธิดา อินอ่อน

๒๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายสุทัศน์ สีทอง ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายฉัตรชัย สุปด

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงศิรินภา รุ่งเรือง ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงปานตะวัน น้อยสุวรรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงสมิตตา หน่อแก้ว

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงชนาพร ทองแม้น

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายวีระพล มุ่งรวมกลาง

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงรจนา ดอนจอหอ

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

เพชรจตุรภัทร
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ วิเศษคร้อ

๒๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงอรัญญา ชัยมีแรง

๑๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงวดีลดา บุญเกิด ๕/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายสหรัฐ พิทักษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายพีระพงษ์ ถนอมภักดี ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายกิติภูมิ ขาวจัตุรัส

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายรัตนชัย พรมพยอม

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายเอกราช เกิดสูงเนิน

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายสรายุทธ กิงข่อยกลาง

่

๒๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายปฏิภาณ ชัยมีแรง

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายกรวัสสิริ ชวดขุนทด

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายเด่นดนัย จันนำใส

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายเสกสรรค์ กิงข่อยกลาง

่

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายฐาปกรณ์ สังข์ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายอรรถพล กอจัตุรัส

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายสุทัศน์ สีม่วง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงวรินทร ชัยมีแรง

๒๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายประสพโชค สำราญรมย์

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายชัยชนะ กักจัตุรัส

๒๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงกมลพร เมืองเกิด ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายมณฑล เลียงผา ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  
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ชย ๔๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายภูริทัต ศิริรักษ์

๒๖/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงศุภร์ภรักษ์ แก้วสะอาด ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แคว้นไธสง

๑๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ จอดนอก ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ธรรมพันธ์ ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายปกรณ์ สงเคราะห์ชาติ

๓๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายสุริยัน บุสดี ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ทองจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายเกือกูล

้

บุญมา
๒๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงจารุวรรณ พรประทาน

๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายจิรภัทร เหล็กมา ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สร้อยทองดี

๓๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงวรพรรณ ดงงาม

๑๐/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงสุรางคนา เรดสันเทียะ ๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงจุฑามาศ สัมมาสูงเนิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายวีรยุทธ หาญมะโน

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายพงศกร งีสันเทียะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงนันทิชา งามดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงสุธาวัลย์ สุระพันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงกันยาณี เข็มทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายมงคล แก้วทับทิม

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงณัฐนรี ลาภเกิด

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงอินทิรา ปนสันเทียะ

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อยู่สำราญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงจารุวรรณ หาญณรงค์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ เบ้าสาธร

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับสายออ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายชนาธิป แก้วไพทูรย์ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายชัยวัฒน์ นพคุณ ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชัยมีแรง ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงรัตนากร ยศตรา

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายรัฐภูมิ ทองนาค

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายอัมรินทร์ กิงเพชร

่

๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายบุตรคราช เหล็กมา ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายทัตพล น้อยสุวรรณ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายอนุชิต ประดับวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๒ / ๘๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายอนุรักษ์ ไกรอำ

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ตุรัส ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงพรรณวดี เจริญสุข

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงวราภรณ์ เพชรหลิม ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขือนลัน

่ ่

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะ ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงขวัญพร ลายสันเทียะ ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๑๖
นายพนัชกร พรมรอด ๒/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๑๗
นายฐิติวัสส์ อ่อนไธสง ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายพีรภัทร์ ครอบกลาง ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายเจษฎาพร มาลาย

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เพ็ญเกษม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายตะวัน โถชัย

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายพงศกร เพ็ญเกษม

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายรัฐภูมิ ผาดนอก

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายนธีภัทร์ สร้อยเปา

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงนำทิพย์ สุระพร

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายเทพพิทักษ์ ยืนยาว

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายวรายุทธ สิงห์ซอม

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายธีระศักดิ

์

แก้วปะละ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายธรรณธร ดอกชะเอม

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทุมมา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงนภัสสร ศรีโคตร

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงธัญชนก สิงคำมา

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงบัณฑิตา โคตรสฐาน

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เฮียงคำซาว

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงธมลวรรณ คำสาลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

พุ่มเจริญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายพิสิฐ พันธ์ชาลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายศราวุฒิ แม้นพยัคฆ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงตะวันฉาย สายแสง

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงปรียาพร เลิศประเสริฐ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงสุภาพร ศักดิสุวรรณ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงสุทัตตา สิทธิเวช

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายพเดช เดชรักษา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายอรรถพล หาญณรงค์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๓ / ๘๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายคเชษฐ เดชรักษา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายวิเชษฐ เดชรักษา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายกิตติพัฒน์ แพดมด

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายภูมินทร์ ศิรสีหกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายวีรวัฒน์ ภาพักดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายสิทธิชัย ภาภักดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายประเสริฐ สระจันทึก

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายถิรวัฒน์ เปลียนโพธิ

่ ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายอวิรุฑธิ

์

หาสุข
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงฉัตชาดา เกิดสิน

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ภู่มาก

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กาญจนกาศ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายภัทรภูมิ และกสิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายภคภูมิ และกสิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายธนวัฒน์ แช่มพุดซา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายอภิรักษ์ ทองแม้น

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายเจษฎา ทองแม้น

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายพันธกานต์ สุพร

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงลักษณาวดี โพธิชาลี

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงนำค้าง โถชัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงเจนจิรา แขขุนทด

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงอริสรา สูญศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงอริสา แนวสุภาพ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงรดา นาชัยลาน

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เหล็กมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ท่ากูบ  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายธีรวัฒน์ แสงจัตุรัส ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงประภาวดี บำรุง

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงพิมพกานต์ เขียวปาน

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงเจนจิรา มาบกุดเวียน ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงมุขมณี หาญเวฃ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงปวิตรา ทะนากลาง

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงจิตรกัญญา เกียรติสาคร ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ จิตรจักร

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงอริสรา พุฒลา

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเกต บ้านโปงเกต  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงจริงใจ จงเจิมกลาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงสุกัญญา ขุนประดิษฐ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงสุตาภัทร นวลใย

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงจิตรดา ชุมภู

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายพิชิตชัย มีเค้า

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงวนิดา ดังใหม่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงยลดา ผานาค

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงปาร์วิตรา น่วมทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะเสียว วัดคูสีวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๘๗
นางสาวชรินทร์ทิพย์ สนองคุณ

๑๘/๘/๒๕๒๔
กศน.อำเภอเนินสง่า วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๘๘
นางวิไลลักษณ์ บำรุงแนว

๒๑/๒/๒๕๒๔
กศน.อำเภอเนินสง่า วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงอลิตา ศรีชัยอุด

๓๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จันทคัต
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เดชโมรา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงภัทรวดี คิดถูก

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงสุพรรณษา แสนขยัน

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงอรปรียา อุดม

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงชลธิชา ผลภิญโญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงชุติมา ผลภิญโญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงอริศรา เอกแสง

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงอาทิติญา คามตะสิลา

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงเหมือนฝน กางสุวรรณ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงชนิดา ปอมสุวรรณ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงธนพร หาญเงิน

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงปริมประภา จันทร์ราช

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงกิตติมา คชสูงเนิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายตรีเทพ ชำนาญไพร

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายพิชัยยุทธ อุปถัมภ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายนพพร ประดับวงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภักดิสวัสดิ

์ ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายพิทักษ์ ประโยชน์มี

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายธนบดี ละครศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายศิวัฒน์ ศรีคำชร

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายธรณ์เทพ ประจันนวล

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายปรวัฒน์ บุญรักษา

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แดงพรม

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน ทะนงค์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงจันทกานต์ จรัสสี

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงขุณาภรณ์ ปอมสุวรรณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงอรอุมา ชาวสวน

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงอริสรา จันทร์ดาสี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงพิตราภรณ์ สมัตถะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงชนิสรา ภูทองพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายอิศม์เดช แผ่นผา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายอนุรักษ์ คำเรือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายณัฐเศรษฐ์ วิชาเกวียน

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายวราพล ภาสดา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายอรรถพล ได้เปรียบ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงกุลธิดา ศรีนอก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงธิญาดา คามตะสิลา

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงสุธิดา ผ่องสนาม

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงธนวรรณ มอบกระโทก

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ แหวนเพ็ชร

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงนิกษ์นิภา ณ ภูเขียว

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงเมธาวดี ภิญโญทรัพย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงโชติกา ชำนาญพล

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงธิติยาพร พลนิกร

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงณัฐลักษร์ เพียรชัยภูมิ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงชลธาร ชำนาญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงกันติมา เกลียงพร้อม

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชมไชย

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายพิชิต กริงอุทา

่

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สมอ  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายกมลเทพ กิงอุทา

่

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สมอ  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายมนุนาถ ประโยชน์มี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สมอ  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายอนุชา นาทองลาย

๑๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สมอ  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงจิดาภา ผลวิลัย

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สมอ  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงอรพรรณ เชือสระพัง

้

๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สมอ  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงพวงเพชร กองศรี

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สมอ  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงศิริภัสสร ปอมสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สมอ  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายกฤษกร พึงภาษี

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายชุมพจน์ ทะวงษ์เงิน

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๖ / ๘๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงนิภาพร วงศ์คำอุด

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงพันธิวรา ทองยอน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงศิริพร ประกอบดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ภิญโญยาง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงณัฐชยาพร แผ่นผา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนกลาง สมุนไพร  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๕๕
นางสาวพรทิพย์ ขวกเขียว

๒๕/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายตะวัน จันทร์ชัย

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายจิรพงษ์ โครักษา

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายภูรินทร์ พงษ์สระพัง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายปุณณานันท์ ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงพรนิภา พงษ์สระพัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงกรพินธุ์ วงษ์คณานุรักษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงกันติยา หัสโรค์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงเกศสุดา ผลแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงนริศรา ทุมบุญมา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงปรารวี เพียรอดวงษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรพิทยา อำภา  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงธนภัค ใยโนนตาด

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายมงคลศักดิ

์

พิพิธกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายชัยณรงค์ สมบูรณ์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายเกริกพล ปอมตะขบ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงจิราพร จินทอง

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายนิธิวัฒน์ ทองพูน

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายณัฐกร ใยโนนตาด

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายสืบสกุล สุวรรณจุณี

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงจินดาพร ปญญศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงปรางค์ระพี ปรางค์ชัยภูมิ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงพรรณิษา แสนมณี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงกนกอร กาบเครือ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กชายธเนศวร นวลงาม

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัดสุวรรณาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ลำเลิศ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงพรนภัส วรรณชัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงภานิตา นวลงาม

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงนิรมัย จันชัยภูมิ

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงนฤมล วงศ์จักษุ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงพณิตา ริดใหม

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๗ / ๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงเกษราพร ชมภูบุตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ละเมียดดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงชนันญา เผ่าชัย

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหูลิง วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงนภัสสร ใสแสง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขีตุ่น

้

วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

โพธินิล

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายรัชภูมิ ศรีวิชา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายธีรภัทร ยิงสันเทียะ

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงณัฐวิมล เลิศม่วง

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงธนันพร สิงห์โคตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงสุภาพร ศิริชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงฐาปนา โรมโคกสูง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงวรรณษา เถยสูงเนิน

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงทิตย์นภา เม้ามีศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วัดอัมพวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายจีรศักดิ

์

เพชรขุนทด

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
บ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายสุมิตร ชุมทองหลาง ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โปร่งสันเทียะ
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
บ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ หาขุนทด

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
บ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายเทพณรงค์ โมกศิริ

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายพิสุทธิ

์

โกสุม
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
บ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายรพีภัทร กลินจันทร์

่

๒๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายพรรษา ฉิมเดช

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
บ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายอาทิตย์ แก่นสันเทียะ

๑๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายกิติพงษ์ กายตะคุ

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กลินจันทร์

่

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายกรฤต เพชรวิสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
บ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายกฤษณะ ชาญศิริ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายกิติพงษ์ ไม้จัตุรัส

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายคิมหันต์ พรมธรรม

๒๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงจิตรลดา ติแก้ว

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงนัทวรรณ บทนอก ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงพนัดดา จันศรี ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงมณฑิตา ทังสันเทียะ

่

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงยูธิกา บุญสมบัติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
บ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงรุ่งอรุณ เสนจัตุรัส

๑๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงวรรณภา อ่วม

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงวรรณิภา อ่วม

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงวิภวานี มัชพงษ์

๑๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พันธ์คล้า

๒๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ด่านลำมะจาก

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
บ้านโปร่งหนองนายอู

 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงธิดานุธ สายบุตร

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงศิรีวรรณ ฆ้องดังไกล

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงศุภลักษณ์ เสือทะเล ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายธีรวุฒิ ทูขุนทด

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ บึงชวน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ทูขุนทด

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ บึงชวน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายธีรพล อุ่นพรม ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ บึงชวน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายวัฒนา ยิงสวัสดิ

่ ์

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ บึงชวน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงกัลยา ทิพย์ประทุม

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ บึงชวน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงขวัญชนก ครองเพชร

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ บึงชวน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงชนิษฐา กลินศรีสุข

่

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ บึงชวน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงจุไรรัตน์ ไพรเขตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ บึงชวน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงนราทิพย์ รากจันทร์

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ บึงชวน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงสมฤทัย ธรรมรักษ์ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ บึงชวน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงสุพรรณี ญาติจัตุรัส

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ บึงชวน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงปวันพสตร์ เสร็จขุนทด

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ บึงชวน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงชญานิษฐัค สินสุข ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ บึงชวน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายนิทัศน์ ประภาสโนบล

๒๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

บูรณ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงพัชราภร ใบขุนทด ๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

บูรณ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงพิมลวัลย์ บมขุนทด

๒๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

บูรณ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงปยะธิดา บูรณะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

บูรณ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงณัฐสินิ ถาวรกาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

บูรณ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงกัลยาณี เสาวคนธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

บูรณ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงกวิตา บอขุนทด

๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายอนุชิต เพชรผล ๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายกฤษดา คุ้มคำ

๑๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายณัฐชัย ทูขุนทด

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

พัดสูงเนิน
๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายธวัชชัย บริบูรณ์ ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายรัฐเขต ลาภขุนทด

๒๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายวิชยา หาญวิชาชัย ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงวราภรณ์ เชือปาน

้

๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายสุธิพงษ์ ลุ่มกลาง

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงพิยดา ทาดวงตา

๑๑/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายจัตวีร์ แพวขุนทด

๑๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรมเสนา
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายโยธิน ดูเชิดรัมย์

๑๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงประภัสรา ไทยปราณีต

๓๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงประภัสรา ไทยปราณีต

๓๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ครบหมาย ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงวราภรณ์ คำนาค

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงธนัญชนก เกตุหมืนไวย์

่

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงชุตินันท์ ลุ่มกลาง

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงรสิตา รังกลาง

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายธนภัทร เปรมเพ็ชร

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงนพมาศ ตะเพียนทอง

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายสามารถ ปูคภาค

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงกลมพร พุขุนทด

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายวีรยุทธ ยางนอก

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงสุธาสินิ ลาดนอก

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายสราวุฒิ มิงสันเทียะ

่

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงบุญสิตา ศรีนวลจันทร์

๑๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๗๕ เด็กหญิงอภิญญารัตน์
แพะขุนทด

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงเพ็ญศิริ ศรีทอง ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงสายชล ชัยพันธ์

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ คงโคกแฝก

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายจิรโรจน์ ฟงเสนาะ ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายรพีภัทร กลินจันทร์

่

๓๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายวรพจน์ เทียมจัตุรัส

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

ศิลาเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กชายพีระพล พุกจันทึก

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

ศิลาเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายศราวุธ วงค์วันดี

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

ศิลาเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายเดชมงคล เลิศประเสริฐ

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

ศิลาเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายเจษฎา ฝงสระ

๑๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

ศิลาเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายชัยวัฒน์ อุเทนสุด

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

ศิลาเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงพิมพ์วิไล ทองชำนาญ

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

ศิลาเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงฐิติมา ฟาบัง ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

ศิลาเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงสุภาวดี กุลา

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

ศิลาเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๐ / ๘๓
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ชย ๔๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงมุทิตา เจียมจำรัส

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหินตังพิทยากร

้

ศิลาเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายจอมพล สุดวิลัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง บัวบาน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายธีติวุฒิ คุณเลิศ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง บัวบาน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายภัทรพล เสือเขียว

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง บัวบาน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายเสถียร บุญเทียม

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง บัวบาน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายธนัชชัย บุตุธรรม

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง บัวบาน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เกตุเขียว

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง บัวบาน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ฐุญจะกุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง บัวบาน  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายธีรเดช ปองชัย ๔/๒/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงจิดาภา ศรียัง

๒๔/๗/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านหนองคัน ปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สายบุญจันทร์

๑๒/๑/๒๕๔๕.
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายทิชานนท์ กองนอก ๕/๑/๒๕๔๖. โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงรัตนมณี สูงเดช ๑/๔/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงปวริศา อิมจิตร

่

๑๐/๕/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ โกสุทัน

๒/๑๐/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายธีระพัฒน์ ชำนาญพล

๓๐/๑๒/๒๕๔๗.

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายบุญประเสริฐ วิเชียร ๓/๗/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พาพันธ์ ๓/๖/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงปารีณา สุวรรณสิงห์

๒/๑๐/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงวรรณพร เหล่ามา

๕/๑๐/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงสุธาสินี แก้วคอนไทย ๑/๑/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงวิไลวรรณ พรมณี

๑๕/๑/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงพรทิพย์ ภิรมณ์ไกรภักดิ

์

๑๑/๘/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายธนากร หมืนศรี

่

๕/๓/๒๕๔๘. โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงฐิติพร นานอก

๑๑/๒/๒๕๔๘.
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงวิมพ์วิภา เอียมศรี

่

๕/๕/๒๕๔๘. โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ วรญาติบำรุง  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายธิติ อภัย ๗/๗/๒๕๔๖. โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายกรวิชญ์ คุณประทุม ๙/๖/๒๕๔๖. โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายจีรพัฒน์ นิลผพงษ์

๒๕/๕/๒๕๔๖.
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายกฤตพล บุตะเขียว

๑๗/๑๐/๒๕๔๗.

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายชาคริต นกศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗.

โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายทศวรรษ สายเจริญ

๒๐/๕/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายนนทพัทธ์ รัตนประทุม ๑/๑/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายพงศธร นิลบรรพต

๒๐/๘/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายวีระพล ดอนกระจ่าง

๓๐/๕/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๑ / ๘๓
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ชย ๔๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายเสฐวุฒิ สังฆเวช ๓/๑/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายเอกพล ภิญโญโชค

๒๐/๕/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายธนกฤษ นานอก

๑/๑๑/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายเสกสรร ชุมคำ ๑/๔/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายกฤษนัย วงษ์นามน ๗/๘/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายณธรณ์ สายบุญจันทร์

๒๕/๘/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายนภดล เปรมทอง ๒/๘/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายประกาศิสิทธิ

์

สีหาวัตร์ ๑/๑/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายสมศักดิ

์

ประจวบสุข ๒/๕/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายวีรยุทธ ภางาม

๒๓/๙/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงกานติมา ไกรยา

๒๒/๙/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๓๖ เด็กหญิงพลอยไพรินทร์
มุ่งอังวะ

๑/๑๒/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงธนิษฐา สนิทไทย

๑๕/๘/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านธาตุ ศิลาดาด  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๓๘ เด็กหญิงเอเลนหทัยชนก

อุตะมะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงเสาวภา แก้วเฮือง

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงศุภานน ขุนทองงาม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงวีระพร ยวงเพชร

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงนภสร จันทร์ลา

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงสุภัสสร ชัยเลิศ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงธีรนันท์ กันหา

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงวชิรญาณ์ มหาวัฒนปรีชา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายจักร์ภูเบศ แข็งแรง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง หรดี  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๔๗
นายอนุวัฒน์ โกชิน

๐๖/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๔๘
นายมงคล ศิลมัน

่

๐๗/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๔๙
นายธเนตร คะระนันท์

๑๓/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๕๐
นายสุริยา ปานเนาว์

๑๘/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๕๑
นายครรชิต พลทะยาน

๒๐/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๕๒
นายหนูพักตร์ พลธรรม

๐๖/๐๔/๒๕๐๘
เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๕๓
นายโชคชัย เปลรินทร์

๐๗/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๕๔
นายบุญกอง วรจิตร

๐๒/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๕๕
นายพีรพล คำใส

๓๑/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๕๖
นายสถิต จันทร์ณรงค์

๒๘/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๕๗
นายจิรศักดิ

์

มุนนท์
๐๙/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๕๘
นายพรชัย เรือสูงเนิน

๓๐/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๕๙
นายชิฐพันธ์ ศรีพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๔๖๐
นายพัฒน์ธรเชษฐ ชัยมีเขียว

๑๔/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๖๑
นายเสนาะ คำสุข

๒๐/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๖๒
นายกัมปนาท ก้านสันเทียะ

๒๒/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๖๓
นายวีรพล หงอกภิลัย

๑๗/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๖๔
นายเหลียง ยีสุ่น

่

๐๗/๑๑/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๖๕
นายศราวุฒิ ลาปุง

๒๑/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๖๖
นายมงคล ทิพย์รักษ์

๓๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๖๗
นายไกรสิทธิ

์

ชาติชำนาญ
๒๐/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๖๘
นายอนุชา เปรมประโยชน์

๐๓/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๖๙
นายกมลวัตน์ สีวิจารย์

๑๑/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๗๐
นายอัศวเดช ศรีอาษา

๐๑/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๗๑
นายวุฒิชัย นิลสิงขรณ์

๑๕/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๗๒
นางสาวสุรัตนา กันทะเนตร

๐๖/๐๖/๒๕๐๔
เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๗๓
นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วกัญยา

๑๘/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๗๔
นางทองปาน พรมเดือ

๒๔/๐๑/๒๔๙๘

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๗๕
นางสาวสิริวิมล ไชไข

๐๖/๐๒/๒๕๒๐
เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๗๖
นางยุกมุ้ย เฮงแสนชัย

๒๐/๑๐/๒๔๘๒

เรือนจำอำเภอภูเขียว นครบาล  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงปภาวรินท์ คำตุ้ย

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงถิรพร ก้อนเงิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายธนกร ดอนเตาเหล็ก

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงกษมา คำวันสา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงวันวรรณ แก้วศรีสุข

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายณัฐพล เสมอโชค

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงพัชรี จ่าโนนสูง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงพัชรา จ่าโนนสูง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงคนัมพร มะลิลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงอรอุมา มะลิลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงสายนำ้ผึง

้

ชันชัยภูมิ

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายชญานิน หนูสองแพรก

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายฑิตายุ วรสิงห์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใต้ วัดเขต  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายธีนภัทร์ พรประภา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กชายพีรพัฒน์ รอบวงจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงนริศรา เพ็งลุ้ย

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงอรอนงค์ สีด้วง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงอินทิรา สัมพันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงรพีพรรณ สาธร

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงวิรดา อินอ่อน

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงรวิภา จันทะโยธา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง วัดเวฬุวัน  

ชย ๔๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายจรัญ ศรีพาน

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายจักรพรรดิ

์

สนันนารี

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงอรนุช มหามาตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงสาธิดา ทีมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงมุธิดา ศรียงพะเนาว์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงกานดา วงษ์สระ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงสุทธิดา เพิมภูเขียว

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายรัตน์ติพล สมนึก

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงสุจิตตรา ศรีน้อยอ่อน

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารี

วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม

 

ชย ๔๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายภาคภูมิ ต่อพันธ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายปกรณ์ บุญสงค์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายกฤษนัย ดีโนนอด

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายนครินทร์ ใจปติ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงยุราวัลย์ โคตรแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงอริสา ปานภูมิ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายประวิทย์ กล้าหาญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงปาริชาต พันกลาง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงสุมินตรา น้อยปญญา

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงกัลย์สุดา ปราณี

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายธันวา บกสูงเนิน

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายสุนทร นามสา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงกัลยารัตน์ รักกลาง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงสายชล วิชัยพรหม

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ นามวงษ์ษา

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงศศิธร วันกลม

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงหทัยชนก แจ้งสว่าง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงอรษา ประสานศักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงอุไรรัตน์ บุญทัศน์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๒๖
นางสาววิลาวรรณ มณีแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๒๗
นางสาววาสนา เพชรแสง

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๒๘
นายนพเก้า สุธรรมวิจิตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๒๙
นายศิริโชค จันทะกาว

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๕๓๐
นายจตุรพล หาญสุโพธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๓๑
นายภูบดินทร์ ภูช่างทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๓๒
นางสาวพินรภัทร คำนาโฮม

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๓๓
นางสาวมณีรัตน์ ปรีชาธนาฤทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๓๔
นายณัฐพล นามวงศ์ษา

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๓๕
นายถลัชนันท์ หงษ์คำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๓๖
นายธนทร ผดุงขวัญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๓๗
นางสาวศิรินทิพย์ เภาคำภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๓๘
นายชินวัฒน์ บุญทัศน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๓๙
นางสาวฐิติมา โพธิแจ่ม

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๔๐
นายพีรวัฒน์ เครือกองมาศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๔๑
นางสาวขวัญฤทัย คงสัมพันธ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๔๒
นายณัฐดนัย วังกุ่ม

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๔๓
นายฤทธิศักดิ

์

สีหะวงษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๔๔
นางสาวชลิตา คุณาพรม

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๔๕
นางสาวณัฐธิดา บุตรดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๔๖
นางสาวนริศรา จันมา

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๔๗
นางสาวยุภาพร หล่าไธสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๔๘
นางสาวณิชานันท์ เกตุจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๔๙
นางสาวศรัญญา ทิงโคตร

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๕๐
นางสาวศิววงศ์ รัตนสมบูรณ์ชัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๕๑
นางสาวสราลี นะมะราช

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๕๒
นางสาวสุทธิดา ลาดกว่า

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๕๓
นายวีระนนท์ เชือท้าว

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๕๔
นายสุรศักดิ

์

รุ่งสันเทียะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๕๕
นางสาวมาริตา เนตรแสงศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๕๖
นางสาวศรัญญา มหานิล

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๕๗
นางสาวสิริวิภา ผาดวงดี

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๕๘
นายพีรวัฒน์ แก้วกลางเมือง

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๕๙
นางสาวฐาปนี วิชาชม

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๖๐
นางสาวพจนีย์ น้อยเดชา

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๖๑
นางสาวรสสุคนธ์ เลขนอก

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๖๒
นางสาวทิพย์วรรณ จันทร์แดง

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๖๓
นางสาวมัจฉา สายศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๖๔
นางสาววิยะดา หาญชัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๕๖๕
นางสาวศศิกานต์ เรียนย้วน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๖๖
นางสาวศุทธาวดี ใจหาญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๖๗
นางสาวอมรรัตน์ พิมพ์เกษม

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๖๘
นางสาวกิงแก้ว

่

แก้วตระกูล
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๖๙
นางสาววรนุช ผาละพัง

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๗๐
นางสาววนิดา โกสันเทียะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๗๑
นางสาวธัญลักษณ์ ขุนภักดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๗๒
นางสาวศศิธร แสงสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๗๓
นางสาวโยศิตา ปุงโพธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงณัฐริกา สีโสภา

๒ / ๑๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงรุ่งทิวา ทาสูงเนิน

๖ / ๘ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงศศิกานต์ เรืองสันเทียะ

๒ / ๕ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงประกายดาว แย้มบางยาง

๖ / ๗ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายณัฐพล มหามนต์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ เมตตาชาติ

๓ / ๘ /  ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีละหาน

๑๐ / ๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายกฤษระ เทียมทัศน์

๕  / ๙ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายณัฐกฤต แซ่ลี

้

๙ / ๔ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงปวริศา ไตรเวท

๕ / ๙ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงศิริวรรณ เขียวปาน

๗ / ๙ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๘๕
นางสาวนริศรา ปงกันกง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายดนัย ชวดตะคุ

๓ / ๕ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายวัชระธร ลาสุเร

๕ / ๘ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงวงศ์ศิริ มาเขียน

๙ / ๕ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงอัญชลี ใจภักดี

๓ / ๔ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงอรยา ฐานะ

๙ / ๕ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๙๑
นายยศพล ตรีมิตร

๒ / ๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๙๒
นายณัฐวุฒิ หาญจันทร์

๑๗ / ๕ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายบรรเจิด ไทยภักดี

๑๐ / ๕ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายประวี ไตรเวทย์

๒๐ / ๓ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๙๕
นายภูริภัทร เสนชัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๙๖
นายศิริวัฒนา อ่อนตา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงกัญธิมา มหามนต์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๙๘
สมมนัส หาญรบ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายสรวิศ แสงสว่าง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายอรรถพร ทองพู

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงพรธิตา มูลขุนทด

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงนิภาพร มูลขุนทด

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงอทิตยา เหมะธุลิน

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ อินอ่อน

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงวิชชุตา บัตรสูงเนิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายธานินทร์ บุญบรรดาน

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายพันธกานต์ ภูประธรรม

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายภาราดร ยาธะนะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๐๙ เด็กหญิงเกศษิญารักษ์
บุญฉัน

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา เงินถา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ใจอ่อน

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงอรอุมา กาศสันเทียะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงรัตติกานต์ ชัยมงคล

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปาวังกะทะ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงปยธิดา สุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงภัทรพร เบ็กยา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงศรัญยา ปอดดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงสโรชา ลาบขุนทด

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงสุภาวดี ยาดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงนภัสรพี กุลศรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ผลสุข

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายพาทินธิดา ชืนสบาย

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงกนกวรรณ สุนนท์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายภูมฤทธิ

์

เลิศประเสริฐ

๑๙ / ๖ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายกฤตเมธ เสนา

๒ / ๑๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายอัมพร วงษ์แก้ว

๓๐ /๑๐ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงสุกัลยา ภิรมย์ภักดิ

์

๑๖ / ๑๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงกัญญรัตน์ ไกรเลิศ

๑๐ / ๑๒  /๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงสุทธรา โชคสวัสดิ

์

๑๓ / ๕ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงศิรชัย คำสุภาพ

๑๑ / ๕ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายนิติภูมิ รุจาคม

๑๗ / ๕ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายจิรวงศ์ บุญมาก

๑๓ / ๖ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ละหานค่าย  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายอาณาจักร หน่อคำ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ชมพู  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายฐิติวัฒน์ ใจบุญ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ชมพู  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายสุรวงศ์ สิริบุญ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ชมพู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายณัฐภูมิ ผู้มีสัตย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ชมพู  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายณัฐพล รุ่งเรือง

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ชมพู  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายสันติสุข พันธ์สามารถ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ชมพู  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายฉัตรมงคล เติมสิน

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ชมพู  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายเอกภพ ญาติชัยภูมิ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ชมพู  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายพุทธศักดิ

์

จันทร์ทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ชมพู  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงพิยดา โคตรภักดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ชมพู  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงพิยดา พันธุเทพ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ชมพู  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายธีระศักดิ

์

สระแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายทิชากร ทรัพย์มาก

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ หินวิเศษ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายตะวัน จันทร์สุวรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงทิพยดา พันธุ์จำรูณ

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายณัฐพล ศรีบุญเพชร

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงกาญจนา อ่อนเพียง

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงขณิตฐา แว่นเต็ม

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงพณดา กวดนอก

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงพณพร กวดนอก

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงยุพารัตน์ โพธิจักร

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงสุนทรี คำบางซุย

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงยลดา พันธุ์จำรัส

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ บูรพา  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๕๖
นายประสัน จำพันธุ์

๑๕/๐๔/๒๕๐๘

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๕๗
นางสาวอนุสรา กันเดิน

๑๓/๑๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๕๘
นางรดา เกือกูลวงษ์

้

๒๖/๐๓/๒๕๑๘

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๕๙
นางสาวอรวรรณ สมบัติหลาย

๒๗/๐๘/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๖๐
นางสาวรุ่งทิวา เกาะม่วงหมู่

๐๖/๐๓/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๖๑
นางสาวทัศนีย์ ต่อโชติ

๐๒/๑๒/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๖๒
นางรัตนา ดังชัยภูมิ

๐๘/๐๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๖๓
นางสาวชวัลนุช ชูสกุล

๐๗/๑๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๖๔
นางรัชฎาพร กระฉอดนอก

๑๙/๐๗/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๖๕
นางสาวยุภา แขหินตัง

้

๑๐/๐๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๖๖
นายไชยยศ คงควร

๑๗/๑๑/๒๕๑๔

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๖๗
นางสาวลัดดาพร สิงห์ซอม

๑๗/๐๘/๒๕๒๙

วัดไพรีพินาศ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๖๘
นางสาวเยาวณี แก้วชุมพล ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๖๙
นางสาวบังอร ถึงนอก ๐/๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๖๗๐
นางสาวปนัดดา ปรางค์นอก ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๗๑
นางสาวทอฝน แก้วอินทร์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๗๒
นางสาววรัญญา คำสีทา ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๗๓
นางสาวนำฝน โปร่งจิตร ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๗๔
นางสาวมณีวรรณ บุญพิมพ์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๗๕
นายธนาดล สมพล ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๗๖
นายภาณุวัตน์ นารรีรักษ์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๗๗
นายวรกฤต หอไชยสกุลเดช ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๗๘
นายศักดินรินทร์

์

เงาชัยภูมิ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๗๙
นางสาววาสินี พุทธวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๘๐
นายชารุษงษ์ โชตินอก ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๘๑
นายยุทธนา ดวงธรรมมา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๘๒
นายณัฐพล เจือจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๘๓
นายวิษณุ ลายภูคำ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๘๔
นายเกียรติศักดิ

์

ทรัพย์ธงทอง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๘๕
นายณัฐพงษ์ ฤทธินอก

์

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๘๖
นายนพรัตน์ สร้อยสหาย ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๘๗
นางสาวประภาวี บุญรักษี ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๘๘
นางสาวศศิกานต์ พันธุ์สุภาพ ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๘๙
นางสาวกัญญารัตน์ จ่าชัย ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๙๐
นายธนากร สูงชัยภูมิ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๙๑
นางสาวกิงแก้ว

่

เขาลาด ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๙๒
นางสาวศิริรัตน์ ธงทอง ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๙๓
นายณัชพล อุปฮาต ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๙๔
นางสาววิไลรัตน์ ผาดี ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๙๕
นายศรายุธ รุ่งโรจน์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๙๖
นายรุ่งทิวา ฐานวิเศษ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๙๗
นางสาวปยะภรณ์ ตรวจนอก ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๙๘
นายตะวัน ศรีโฉม ๐/๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๖๙๙
นางสาวบุศรา ดำรงชาติ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๐๐
นางสาวเกวลิน ฤกษ์นอก ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๐๑
นางสาวญานิศา แสงอรุณ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไพรีพินาศ  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงเพ็ญพิธชา มันคง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงสุพิชญา ภู่มาก

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เบอร์พันดุง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดราษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงทิพวรรณ นามโท

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงสุภาวรรณ อินบำรุง

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สอนคุณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงหญิง มาลาฤทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงพิชชากร ศิลปชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ช่วยชาติ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงกัญจน์ทิมา ชิตรัตน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงศศิกานต์ ทองพร

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายวรพงษ์

เพ็งวิสาภาพพงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงสาวิตรี กุ้งกลางดอน

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชัยศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงฐิตาภา แต่งทรัพย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงนลินี ภักดีศิริวงษ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงวนิดา เพียรขุนทด

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายอนวัช เพิมสนาม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงจิรดา สิทธิยศ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงทิพรัตน์ ดีอ่อน

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงนริศรา สระแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร วัดราษี  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายจิราพันธ์ ธนประเวศน์

๑๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงเกศมณี เชือมีแรง

้

๓๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงพีรยา เพ็ชรวงศ์

๒๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงสิรินยา ฤทธิจรูญ

์

๑๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงรัชนีกร เพชรประไพ

๑๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประดับวงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายถิรธนา จันทคาด

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงกนกภรณ์ ศรีพิไล ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายเวคิน กลินศรีสุข

่

๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายจิรวัฒน์ ประดับวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงณัฐธิดา พรามจร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงปยฉัตร บุญเชิด

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

รูปบุญ
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายยุทธนา ศรีจุมพลมา ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงปานวาด ประดับวงศ์

๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงศิรินทิพย์ หาญเวช

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงดวงกมล เศษฐบุปผา

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๐ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายอนุเทพ ห้าวจันทึก

๑๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายธัญเทพ อภิณหวัฒน์

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๔๒ เด็กหญิงพิมพ์ชนกนาถ
เสาวโกมุท

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงสกุณา ไกรฤกษ์ศิลป ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๔๔
นางสาวดารินทร์ สมบัติ

๒๐/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๔๕
นายสรศักดิ

์

ข้อสันเทียะ
๑๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๔๖
นายธนพล ยุพลพริง

้

๒๗/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๔๗
นายชยพล เขตจัตุรัส ๕/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๔๘
นางสาวอารยา บัวจำรัส

๒๘/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายณัฐพล ทองวิเศษ

๒๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงปวีณามัย วิเศษคร้อ

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงพนิตา ดวงอิน

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ปอมจัตุรัส

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายชัยอนันต์ คัดวงษ์

๒๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายกฤษณพัส นาชัย

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๕๕
นางสาวเนตรทราย สดสะอาด

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๕๖
นายศตวรรษ หาโชค

๑๑/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๕๗
นางสาวณัฐธยาน์ ช่างขาว

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๕๘
นางสาวจุฑารัตน์ ธิมะดี

๒๑/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๕๙
นางสาวณัฐริกา พิพิธกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๖๐
นางสาวฐิรกานดา สงเคราะห์ชาติ

๒๘/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๖๑
นางสาวสโรชา ธนะศรี

๓๑/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๖๒
นางสาวกนกวรรณ มีภู่ ๙/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกิดทรัพย์ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงสุจิตา แสงจัตุรัส

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๖๕
นายเขต ประคตสะคนธ์ ๖/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๖๖
นายอนุวัฒน์ คงด้วง

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๖๗
นางสาวณัฐธิดา จินดาเพชร ๖/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๖๘
นายธนาธิป เสือเพชร

๒๖/๖/๒๕๔๒
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๖๙
นางสาวอภิชญา ฤทธิจรูญ

์

๒๗/๖/๒๕๔๒
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๗๐
นางสาวกาญจนา พรามจร

๑๖/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๗๑
นายณัฐวุฒิ มุ่งพูนกลาง

๒๖/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๗๒
นางสาวสุภาภรณ์ รูปบุญ

๒๖/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงวรัญญา ชิตรัตน์

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๗๔
นางสาวจุฑาทิพย์ งาคม

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๑ / ๘๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายกฤตนัย วิเศษคร้อ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายทรงวุฒิ หลงเจริญ

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายธนากร นารถจัตุรัส

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา คลองหว้า  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กุลมา

๒๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงมัลลิกา เขียวปาน ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงอารียา สุริวรรณ ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงพิณชญากร มีปญญา

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงพาฝน คำนึงผล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงวรินธรณ์ เคียงจัตุรัส

๑๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงวิภาดา งามดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงอริสา เศษดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงพรรณปพร บุญพันธ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงเกษราภรณ์ อุดมรัตน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงฐิติมา สังฆพันธ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงนันทพร ผึงเขียว

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงลลิล ชัยเพ็ชร

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล วัดทรงธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายขจรพงค์ กันหา

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายคุณานนท์ โยธวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายชาคริต ติมสันเทียะ

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เรียบร้อย

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กชายทิวากร ย่อยไธสงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายธีรพัฒน์ ลือแก้ว

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายพงศธร สิงห์หนองโดน

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กชายพัชยศ รอดเรือง

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ภาพักดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายพุทชาติ บัวจัตุรัส

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายวัชรากร นาคคำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายศรชัย ฟุงสวรรค์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายอนุสรณ์ เสาโกมุท

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงชลธิชา สุดา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงธณสิริภัค กางทา

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงนันทิดา สืบสำราญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงพรธิตา นาดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงสุนิษา กลันแดง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงสุนิสา พงอุทธา

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงอังสุดา บัวสอน

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงอาทิตยา ยังจันอินทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงอินทิรา วังหาญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงพัทธนันท์ มุ่งพูนกลาง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๑๔
เด็กชายดนุธิน บุตรโคตร

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายธีรพงศ์ ด่านแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายประวิช มะลิวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายเพชร ขวัญยู

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายสุริยา มันยืน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงชุติมา พันธ์ศิล

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ลือแก้ว

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงนัจนันท์ อินชูรินต์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงนิชานันท์ ทองเจริญ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๒๓
นางสาวรุจิรดา บุตรจันทา

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๒๔
นางสาวสุกัญญา บัวจัตุรัส

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๒๕ นางสาวอภัชราพรรณ
วรรณวิจิต

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๒๖
นางสาวอารีญา ดาไธสงค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๒๗
นางสาวอิสริยา ชูชาติเชือ

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๒๘
นางสาวสุชัญญา กลันแดง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๒๙
นายชานนท์ ภูศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงปริญญา เรืองจันทึก

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงวรารักษ์ ทิพย์เนตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงสุนันทา รางวัลคำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงกัลยาณี ขันตี

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมโพธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กชายยุทธนา นิราราช

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา โปงนก  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงเปรมมณี คลองสำราญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลาทอง ศิลาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงนำทิพย์ พิณโสดา

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลาทอง ศิลาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายสมศักดิ

์

พวงสันเทียะ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายอนุรักษ์ มานะเสน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงลลิตา เคนนันท์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงวิยะดา มะลาไลย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงนรินทร แปลกนอก ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงปริยากร ภูชืน

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงอรวรรณ หาญณรงค์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กชายภูวนาท อุตราช ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เชืองดี

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ โชติขุนทด ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงพรรณรักษา สีทอง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงพรฉวี พันแสดง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงธัญยารัตน์ แก้วเมียน

้

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงพิมพ์สิริ หมายปดกลาง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงธิติมา ชัยนอก ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงวรีย์รัตน์ แก้วนิม

่

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงสุชาดา เกาสันเทียะ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงสุชาดา เกาสันเทียะ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงดลพร มีสุข ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แกสันเทียะ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงพรทิพย์ แก่นจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายธนายุส ประตังเวโส ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายอาทิตย์ เหิมวัง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายพิษณุ สงวนดี ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงพัชราภา นาคประกอบ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงศันสนีย์ พาระแพน ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงนาริน พับขุนทด ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงวรินทร เกียรติชัยภูมิ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงพิมพร ทวยขุนทด ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงอภิญญา ม่วงนอก ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงดาราทิพย์ บุรีหลง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงทิพย์พิมน หวังคล่องกลาง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงศศิประภา แก้วอยู่ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงกมลพรรณ ศิริหมัน

่

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

๋

หนองโบสถ์  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงมานิตา บุญธรรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงพรทิพย์ ไค่นุ่นนา

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงกรพินธุ์ เก่งนอก

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงนันทพร ทองแดง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงจิราวรรณ เหล่ากลาง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงอังคณา ประจิตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ พิมวัน

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงไอรดา ยุ้มจัตุรัส

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา พลเสริม

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงนฤมล นาประจักษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงรัตนา ศรีจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงอรพิน สีพุท

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงสริดา อันนอก

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงนฤพร สงนอก

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงศิริวรรณ เทพรักษา

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงสุนิสา กิงนอก

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงอัญชัญ เขียวนอก

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ เตือนจันทร์ทึก

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายพีรยุทร บุญปก

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายวรากร เก่งนอก

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายชานนท์ สุวรรณะหงษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายเจษฏาภรณ์ เดชกังวาล

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายวัฒนพล แก้วบุษบา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายภัทราวุฒิ สีดาวงษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายสันติชัย ยีจัตุรัส

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายภานุกาล ประจิตร

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายวัชรนนท์ ยีจัตุรัส

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายปฏิภาณ จะแรมรัมย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายธันวา พันนา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงกานต์รวี สระศรีธาตุ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงอุมาพร ทองประศรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อันนอก

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงธนมัย จันตุ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายณฐกร อมรสันต์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายณภัทร ลาดบัวบาน

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายพรพิพัฒน์ ฟางหนองดู่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายเวโรจน์ ชะโรธร

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เสียงใส

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงนัทตยา ชำนาญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงนิภาพร อุประจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงพรพิมล ถนอมพงษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงพรรณชนก แซงผุย

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงพรรณรภา เผ่าเพ็ง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิงาม

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงจิราพร เรียกชัยภูมิ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายประเสริฐ ศิลาขันธ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงเมวารินทร์ โถชัย

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายธิวากรณ์ เฮง

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ประดิษฐ์ค่าย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงเบญญาภา ทองสุขนอก

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายชาตรี ใบบัวดง

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กชายธวัชชัย ฤทธิชีลอง

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายพีรภัทร ชมภูสิงห์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายวันเฉลิม ศรีงาม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กชายเศรษฐพงศ์ ดียิง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กชายอาทิตย์ แสงสุวรรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายอิทธิพัทธ์ อ่อนสกุล

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงเกศกนก พร้อมสันเทียะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงจินตหรา ปนิพลกัง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงชลิตา มีหมืนไวย์

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงทิพปภา ศิลาพรม

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงนันทพร บุรมรัตน์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงปยมล พลสว่าง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงพรนภา พงษ์ชัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงภัทรดา สีสะใบ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงยุภา อุตสาแท้

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายภาคภูมิ ทองชืน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงจันทรวิมล หานุช

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงบุรัสกร แข็งแรง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายชูศักดิ

์

ขาวผิว
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายนัฐวุฒิ ศรัทธาคลัง

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายนัฐวุฒิ ภักดีพงษ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายภูวิช ศรีวิเศษ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายธีรเดช ศรีพิลัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงกฤษณา คงเจริญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

สอดดง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายธนสิทธิ

์

บรรจบพุทซา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงนิตยา จวงเงิน

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงเจนจิรา เรียกชัยภูมิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายวีรเทพ มดขุนทด

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายอภิเชษฐ์ ชานนท์วงศ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายสหรัฐ หนูกอง

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายอลงกรณ์ กล้ารอด

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงอริสรา พิไลพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงศศิณา อ้อชัยภูมิ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงศศิวิมล อาจโนนเปลือย

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายขวัญชัย เพิมโพธิกลาง

่ ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายทินวัฒน์ หล่าแสนเมือง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายเพชรมงคล ปนคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กชายสราวุธ โลมะบุตร

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กชายณัฐวัตร โลมะบุตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงขวัญแก้ว เพิมโพธิกลาง

่ ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงสุชานาถ อุตส่าห์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงจารุวรรณ กงชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงอติมา รอบคอบ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงจันทมณี จินดาดวง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงสุภัสสรา ปองชัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ ผุดผ่อง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงวรรณวิสา การุณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงฟาใส ผลพูน

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ พิไลโชค

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายโชคชัย ชัยสามารถ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงอรนลิน ศรีชมชืน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายธีระพัฒ สวะวงษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงสุนิษา ผลงาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายนนทกานต์ กิจขุนทด

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายบุญลือ รัศมี

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายอวิรุทธิ

์

ลุนชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงปนัดดา ธงทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงศิริโสภา ปองชาลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายจักรรินทร์ โพธิพิทักษ์

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ชัยสร
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายปตุลา จันดากุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายสิปปกร เหล่าฤทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กชายกิตติภูมิ แว่นทิพย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายพิทักษ์ นิสัยกล้า

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงกะชามาศ สุตตะมะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงขวัญแก้ว วิชัยโย

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงดาริกา กุมภาว์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงพิมพ์รพี คุ้มเขว้า

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงยุพาพร ศรีพิลัย

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายนัทวุฒิ เด่นวงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายสันต์

สัญญาอริยาภรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายวรินทร หัตจุมพล

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงอรอนงค์ เด่นพงษ์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายไพโรจน์ จันทร์อ่อน

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงสิรินยา ศรีพระจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงอุณาประภา ไชยศิลป

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ เรืองจินดา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงจารุวรรณ

ดีบุญมี  ณ ชุมแพ ๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงจันทร์จิรา

ดีบุญมี  ณ  ชุมแพ ๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายกฤตนัย เผ่าโพนทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงคมไผ่ แจ้งเขว้า

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงไปรยา วรรณชาติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงคีตพร ม่วงทา

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายปฏิพัทธ์ แก้วแจ่มจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายณัฐภูมิ ปองขันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายรพีภัทร พันธ์มะโน

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

กระจ่างพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ พละสมบูรณ์ชัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายนนทวุฒิ ลีภัยดี

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายธนกฤต ภูมิสถาน

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายอนันทวุฒิ เกิดสมบูรณ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายคฑาวุฒิ แก้วอุดร

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายสุริยภัทร์ พิมพ์ทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงสุนิสา พรมพิมาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงพัน โพธิชัย

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงอัญชิสา พิไลโชค

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงพรรณชนก สิงห์กุล

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงสุทธินันท์ พลลุน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงกันต์กมน กุลเขว้า

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายพงศธร นาสุวรรณ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายทิวัตถ์ ทะนนไธสง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงกัญญา พรประภา

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงณิชกานต์ งาคม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงฉัตรลดา อินทร์ดำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงจิดาภา ถนอมสัตย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงนิษา โภคา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงอรลฎา แก้วหมืนไว

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงนันทิตา นวลชัยภูมิ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายอำนาถ อินโนนเชือก

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายพันกร ไชยศิลป

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายพัฒนกุล บุญราก

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงเยาวเรศ ประเวชไพร

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายนิตพงษ์ สีมาวงษ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงวัชรินทร์ บรรจงกุล

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงนภลัย เผ่าโพนทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายอรรณัฐ เวินขุนทด

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายนครินทร์ ยาบุษดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายวรภัทร์ พาพรม

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายเกียรติชัย อามาตรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายภัลลภ ลำชัยภูมิ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายภคพงษ์ เคล้าโนนคร้อ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายธีรพงษ์ เจริญพล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายบอล ไวประเสริฐ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายวัชรพล หล่าแสนเมือง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายพชรพล ศรีกุศล

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายพนธกร ศรีกุศล

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงภัทรสุดา สูงเนิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงกมลวรรณ เคนอำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงชาลิสา ขุนณรงค์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงกัณณิกา หล่าบุตรสี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายณัฐพงษ์ แพศรีทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงอรพรรณ สิงคำหาร

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายสิทธิพงษ์ อ่อนคำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายสนธยา ทาทองคำ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายภูมินทร์ ตินชัยภูมิ

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายศรัณย์ภัทร กุลจำเริญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายธนพล ไวประเสริฐ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายวุฒิชัย สุทธิวิเศษ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายกฤษฎา พิไลศักดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายจักรกฤต ชาญตะคุ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ชาญตะคุ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงนำริน รัญชัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายสุขสันต์ ทีหนองสังข์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายอานนท์ ยนต์ชัย

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ศรีจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายสมศักดิ

์

ชัยมา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปลือย วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายธิปไตย เสมา

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายพรมลิขิต ยงโนนแดง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายชญานน สระใส

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยงาม

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ประดับวงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายสายชล ขนไทย

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายมงคลชัย ผาจันดา

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายประเสริฐ สางห้วยไพร

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงรุ่งนภา ลาทิ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงอารยา ประชันกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงชลนิดา มีสันเทียะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วรรณชาติ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงฟาใส บุญทัน

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายกิตติภูมิ เปรียบสม

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสมง วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์วิเศษ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายดุลยวัชร ชิงชัยภูมิ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ สิงห์กุล

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายธันวา จูมศิลา

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายอัฐพล ประจักษ์โก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายจตุพร มีแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๐ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงบุญยานุช ศิริชาติ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงวรนุช ปองขันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายสุตนันท์ มณีแสง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงปาณิตา นันต๊ะใจ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โชคเจริญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายภัทรพงศ์ ถนอมสัตย์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายธิติพัทธ์ ประเสริฐกุล

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายปวริศ ประเสริฐกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายนิธิวัฒน์ หม่องจันทึก

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายนพรัตน์ ปองขันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายจิรายุ อุทกะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายอภิชาติ ลาวิชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายวีระยุทธ แจ้งเขว้า

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๐๓ เด็กหญิงสุกัญญารัตน์ ยอดวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงสุภิญา ใจฉำ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายธีรภัทร ขวัญสวัสดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วัดปทุมาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายชาคริต ริยะนิจ

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

คลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายจักรกฤษ ชาติเผือก

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

คลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กองพอด ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

คลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายสุรพล จอมพล

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

คลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงอภิสรา เกือสูงเนิน

้

๑๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

คลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงศศิกาล พึงทอง

่

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

คลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงโชติกา เมียกขุนทด

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

คลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงปยนุช เกิดนอก

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

คลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงอัจจิมา จันทร์คง

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

คลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงธันย์ชนก โพยนอก ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

คลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงศิริพรรณ ภู่หมืนไวย์

่

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

คลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงขนิษฐา ไทยธานี

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

คลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงจิราวัลย์ หงษ์ทอง ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกหินตังศึกษาศิลป

้

คลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงณัฐพร ภิรมย์ยา

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด คลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๒๐
นายสุธินันท์ เงินภูเขียว

๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม คลองสันติธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงมุกดาวรรณ เกิดขุนทด

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงธนัสนันท์ น้อยสุวรรณ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงจันทร์สิริกุล ฉำท่วม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๒๔
นางสาวพฤทธิรักษา

์

งาทองพศุตม์ ๒๐/๒/๒๕๑๐ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๑ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงประภาพร มะนีเนตร

๒๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงภาวินี เฝาหนองดู่ ๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายวิชัย ม่วงไทย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายศรพิชัย โสภา

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายกัน แสงจันทร์

๑๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พวงขุนทด ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายจักรภัทร สุขสูงเนิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายจิราวุฒิ ยอดจันทึก

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายเจษฎา ปอนเกษม

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายภูริช ไชยทิพย์ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กชายวีรภัทร หิรัญ

๑๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กชายศุภกร รักศรี ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กชายพีรพัฒน์ กลีบกลางดอน

๒๖/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายชาญชัย สุระโคตร ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายชาตรี พันธุกุ่ม ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายณัฐดนัย แก้วกลาง

๒๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายพงศณัฐ แสงแก้ว ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายภูวดล ประทุมวงศ์

๒๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๔๓ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
แสงสว่าง

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงจุฑามาศ เถินมงคล

๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงณัฐชา คงขุนทด

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ หวังโนนสูง

๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงปนัดดา พระจอหอ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ภิรมยาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงณัฐชาพรรณ หอมสูงเนิน

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ภิรมยาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงขวัญใจ มีสุข

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ภิรมยาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงไข่มุก พิมจัตุรัส

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ภิรมยาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายกิติศักด์ ทิมขุนทด

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ภิรมยาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงรดา หาญณรงค์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ภิรมยาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงศิริวรรณ หวายสันเทียะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ภิรมยาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงเมธวรรณ พัดขุนทด

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ภิรมยาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงสุพรรษา เปยะขุนทด

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ภิรมยาวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายศาสตร์ศิลป อุ่นไฝ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายราเมศวร์ หมันมา

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กชายวิศิษฐ์ มีน้อย

๒๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายศุภกร หมันมา

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

อินทศิลป
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กชายพันธกานต์ ภูมิสมบัติ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงเกวลิน ฤทธิไธสง

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงณิชา บุญซ้อน

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายชัยชนะ หมันมา

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายณัฐภูมิ อาบสุวรรณ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายธนภัทร เพียซ้าย

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายเธียรวัฒน์ ดุงขุนทด

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๖๘
เด็กชายพิทักษ์ สุระภี

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายเมธีร์ อาบสุวรรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายรพีภัทร พริกจำรูญ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายศิวกร ประกอบวรการ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายสิรภพ พงษ์ด้วง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายศุภนัฐ เพียกขุนทด

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายลักษณ์พงษ์ ธิขุนทด

๑๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายภูวดล อาบสุวรรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงเมขลา วิทยานุรักษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงสุกัญทิพย์ โชติวัฒน์ธนา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ยางศิลา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงปยะฉัตร ฝงสระ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายคุณานนต์ แดงสูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายณัฐพล ภูแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายธวัชชัย ทานบำเพ็ญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายนนทกร เพ็ชรขุนทด

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายภูมเรศ อาษา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายศิวกร ศรีประเทศ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายศิวัฒน์ ไปนัน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายศุภกิตดิ

์

อยู่สูงเนิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายอนุวัต ไทยประสงค์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายอภิชัย บวมขุนทด

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายอภิวัฒน์ จัทรวายศ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายอรรถชัย สะเดา

๑๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายไตรภพ อาบสุวรรณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงกนกพร เกตุนอก

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงจารุพัฒน์ กอสินทวี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงชุลีพร อาบสุวรรณ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงธันยนันท์ อาบสุวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ศาลาทรง  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๙๗
นางสาวเกตุสุดา แพ่งฉิมพลี ๒/๓/๒๕๒๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๙๘
นายณรงค์ พรหมรัศมี

๑๔/๗/๒๕๑๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๑๙๙
นายนิรุช จันทร์สว่าง

๒๑/๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๐๐
นายพรชัย เตชะ

๑๐/๖/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๐๑
นายพีระศักดิ

์

ศรีมงคล ๔/๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๐๒
นายศุภฤกษ์ โพธิศรี

์

๑๔/๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๐๓
นางสาวศุภานันท์ นวมโคกสูง

๑๗/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๐๔
นางสาวอรอนงค์ จำปาทอง

๒๔/๑/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๐๕
นายฉลวย ยุพาจะโปะ ๔/๓/๒๕๐๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๐๖
นางติม

้

สงนอก
๓๑/๑๐/๒๕๐๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๐๗
นายปราโมทย์ ทอนสำโรง ๑/๗/๒๕๑๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๐๘
นางสาวปวนันท์ บุญภูมิ ๒/๖/๒๕๑๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๐๙
นายผดุงศักดิ

์

วรรณชัย
๑๒/๘/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๑๐
นางสาวพัชรินทร์ พูนผล

๑/๑๑/๒๕๑๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๑๑
นางสาวเรณุกา อชิรญาวชิรกุล

๙/๑๒/๒๕๐๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๑๒
นายสาคร วงษ์ชาลี ๕/๘/๒๕๐๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๑๓
นายอากรินทร์ รัตนมงคล

๒๘/๗/๒๕๑๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๑๔
นายอุทัย ยาตรี

๒๖/๑๒/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๑๕
นางสาวแอนนา แรมเซย์ ๔/๕/๒๕๐๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๑๖
นายสุทธิพงษ์ สามหมอ ๑/๘/๒๔๙๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๑๗
นางปยนุช ต่อสกุล ๑/๓/๒๕๐๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๑๘
นางสาวนวยนาจ ฝาชัยภูมิ

๖/๑๐/๒๕๑๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๑๙
นางพิชญ์ชฎพัฒน์ ฝาชัยภูมิ ๖/๗/๒๕๑๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๒๐
นางสะอาด ฝาชัยภูมิ ๐/๑/๒๔๙๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๒๑
นายสงัด หินประกอบ

๙/๑๒/๒๕๒๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๒๒
นางอัญญาณี ชัยช้าง

๕/๑๐/๒๔๙๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๒๓
นายณรงค์ ชัยช้าง ๒๐/๖/๒๕๐๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๒๔
นายสมุทร สงวนสิน

๑๐/๓/๒๔๙๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๒๕
นางสาวปรธภร ปุระกัน

๑๘/๑/๒๕๑๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๒๖
พ.ต.ท. ชุมพล เพ็งศิริ ๙/๕/๒๔๙๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๒๗
พล.ต.ดร. ณรัฐ สวาสดิรัตน์

์

๕/๑/๒๔๙๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๒๘
นางสาวอรพิน พูนประสิทธิ

์

๓/๕/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พญาแล  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายชินวัฒน์ คงนอก

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายไดมอน เพชรชนะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายเทพรัตน์ วงษ์มา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายภาณุวิชญ์ ต้านทาน

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กชายภูริภัทร วงเวียน

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายภูวนารถ บุญศรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายรัชชานนท์ บุญเลียง

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายวิสุทัศน์ พาระแพน

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายอัครเดช สีลาดเลา

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงกรลีนา เรืองศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงกุลธิดา เกษร

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงชนาภา ชัยนิคม

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงชลนิชา อยู่เกิด

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงซารีน่า พันธ์สาลี

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ วิชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงดวงเนตร โพยนอก

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงดารภา สีดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์ หาดขุนทด

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงทิพย์วารี โฉมสันเทียะ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงธนาภา ปนปน

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงนำฟา ศรีพุฒ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๕๐ เด็กหญิงปญจมาภรณ์
ศรีวิเศษ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงปนฟา ทองปลาด

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงปใหม่ เรืองศรีใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงพรนภา สีนำเงิน

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงพรรณวษา ชืนจะบก

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงพัณณิตา แจ่มกระโทก

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงฤทัยภัทร จำรูญจิตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงวรกานต์ กิจสะกะ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงศิรดา เทียบกลึง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทอสาย

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงแสงนภา ปุราคร

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายกิตติพงศ์ อ่อนสม

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายชวัลวัฒน์ พรรณ์ธรรม

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายณฐพงษ์ พงษ์พัฒนะธานี

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายภาคภูมิ ประภาษา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายวีระพงศ์ ประมายะ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายสุวรรณ์ อินทองหลาง

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงขวัญข้าว ไทยน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงฐิติยา กำลา

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงพชรพร ช่องจอหอ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงพรรณพษา แหล่แก่น

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงมุฑิตา มูลสันเทียะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงวาสนา ศาสตร์กลาง

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงวาสิฏฐี ประบุญเรือ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ ประมายะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงสาวิตรี ศรีสังข์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงสุตาภัทร วารีศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงอริชา ทับหมืนไวย

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายณัฐพร พรมมี

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายนนทกานต์ รัตนเจริญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายนวพล หาญสงคราม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายปรีชา มูลอาษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายพงศ์ธร ขวานา

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายพชร ทวงจันทึก

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายพรหมพิทักษ์ ปนนาค

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายพิพัฒน์ อิติป

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายภานุศักดิ

์

แจ่มใส
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายวรรณพล ศรีพัว

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายสิทธิพล ปดภัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงดาราพร เผ่าสอน

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงนภัสสร จันทร์พิมพ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงบัวบาล ชินขุนทด

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงปรวีย์ ปานนอก

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ผลชิงชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงลาภิณ หล่วงทองหลาง

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงวิชญาพร ช่องจอหอ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงศิรินญา เสนผาบ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงศิริประภา พิมล

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ เกิดบ้านกอก

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ นารถเหนือ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงโสรญา โชติฤทธิรงค์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายกรุณาภูมิ ทรงชุ่ม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายขันติ แขขุนทด

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายจีรพล พลขุนทด

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายทัศน์ไท สุระภี

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายทิวา เพียบขุนทด

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายเทิดภูมิ บัวทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายธัชนนท์ วงศ์ษา

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายธีรพงศ์ ทุตะกิจ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายธีระเวท คำติรัมย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายนิวัตต์ ใจรักษา

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายภานุวัฒน์ วัดเทพ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายมงคล สุขพรม

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายศุภวัฒน์ แสนแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายสุรวิทย์ หม่องคำมี

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายอาฑิวัฒน์ พิมพ์รัมย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงจารุวรรณ วาระศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงจิราพร ใจกล้า

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงประภัสสร น้อยวัตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงปนอนงค์ แยกจัตุรัส

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงพรนภา แถวเพชร

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงพลอยชมพู โพธินอก

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงพัชรี ผาทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงพิยดา ถุงนำคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงรินลดา ภูหัวตลาด

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงศรสวรรค์ ชัยเวียง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงศศิวิมล พรมดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงอภัสรา เขือนจะนะ

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงอารียา เมฆอากาศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงอุสิชา จันทร์ทาน

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๓๐
นายวรปรัชญ์ ยินดี

๑๙/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กชายกฤษฎา มารศรี

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ผากุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายนวพัฒน์ แสนผาบ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายภาคภูมิ ผ่อนกลาง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๗ / ๘๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายวรวิชญ์ มนต์ทินอาสน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายสิทธิพร รัดทิจันทา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายสุรชัย ไทยสมัคร

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายนนทกร บุญทัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ แตรพรมราช

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายอนุวัฒน์ สุขประเสริฐ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายภูเบศร์ บุญทัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายศิวกร เพชรปา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายประวัติสูตร จันทรางศุ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายอนันต์ เจริญรัตน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จังหวัดกลาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายวีรวัฒน์ พลฤทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สุริเยศ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายอภิเชษฐ ยอดขุนทด

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายยอดขวัญ ยอดขุนทด

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ อสุรินทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กชายชินวัตร แก้วพรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายวรพล กองเงินนอก

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายณรงฤทธิ

์

แสงจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

กรทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายศุภชัย เชียงจันทร์ดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายสุพิชฌาย์ ถาวรกาย

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายยุทธศาสตร์ ปญญา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงอริสราภรณ์ มหาโภช

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงนันท์ธิชา บุญมา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงอัมพร เพ็งพงศา

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงพรพรรณ ผลช่วย

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงนิภาพร สุขสำราญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงปวีณา จันทร์อ่อน

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงพัทธนันท์ จันทร์ศาลา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงรัตนา แสนแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงสาธนี จันทร์ทาน

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงโยธิกา อยู่เกิด

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงโสภิตนภา พรหมมา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงธาราวดี มีชำนาญ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงภัทรณินทร์ เถินมงคล

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เถินมงคล

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงหรรษา เผือกนิสัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงกัณธิมา ต้อยจัตุรัส

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงนัทชา กองเงินนอก

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงพรประภา ผลช่วย

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงทาริกา เตยพุฒซา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงญาดา นามไธสงค์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงอาทิตยา เทศสกล

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงปณณพร ปณณพร

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงพรทิพย์ อินทรจร

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กชาย ด.ช.ภูชิต ชอนขุนทด

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายทัตพงศ์ ขาวดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายฐิติวัฒน์ เขียววัน

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยมีแรง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายธนยศ สว่างวงศ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงกนกวรรณ พงษ์สีกุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงปวิณี จันทร์สิงห์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงวิลาวรรณ โสมขุนทด

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงอรอนงค์ หมู่สะแก

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชำนาญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายไม ดอนปามี

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายวัชระ ชนะสงคราม

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงธนิตชา เทียนไทย

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงวิภา ยินดีรัมย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิชัยรัมย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงมุขสุดา โกฏพระแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงสุจิตรา อยู่ยง

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กชายสุรพัศ เหล็กมา

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงศิริวรรณ นาสิงห์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงนันทศรี โพธิแก้ว

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงนันทศร โพธิแก้ว

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายอดิเทพ ปญญาแจ้ง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ บำรุงราษฎร

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงนำผึง

้

สวัสดิรักษา

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖๙ / ๘๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงพรไพลิน บุญช่วย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายสหรัถ ทุมสะท้าน

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงปริศนา รุ่งเรือง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงจารุณี ประสพเงิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงนำทรัพย์ สาระคาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ รักษาทรัพย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงนงนภัส กันหาทิพย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงสุภารัตน์ ชาติปรีดา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายสุรพงษ์ และกสิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายธีรพงษ์ จันทร์สิงห์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายศิรศักดิ

์

สารคาม
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๑๖
นางสาวศรีสุดา วรรณวงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๑๗
นางสาวชลธิดา บุนนาค

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๑๘
นางสาวกฤติญาณี วงค์เสนาะ

๓๑/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๑๙
นางสาวกฤติกา วงค์เสนาะ

๓๑/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๒๐
นายกุลพัชร ไชยทักษิณ

๒๓/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงธิติยา อินเพ็ชร ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคูเมืองวิทยา ศรีมงคล  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงนิพาดา เกิดจตุรัส

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไห หนองไห  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๒๓
นางสาวมณีวรรณ์ แสงกล้า

๑๔/๕/๒๕๓๑
โรงเรียนบ้านหนองไห หนองไห  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยวัน

๑๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายชลพัฒน์ เปรมใจ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายณัชดนัย เฆ้พวง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายธวัชชัย โยธาธรรม

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายอิทธิพล พลอยกลาง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงขวัญข้าว เลาเงิน

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงฐิติวรดา วงษ์น้อย

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ กุลด้วง

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงวนิดา อ้นภูเขียว

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายเอกราช สุนทรประทุม

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ทำสาหา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงช่อผกา ปลืมใจ

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงธนิดา ภูสีดิน

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงศินิตธา อินทร์ช้าง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงไอยวัฒน์ วรรณสุทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายธนพัฒน์ นามบิดา

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๐ / ๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงธัญจิรา เลิศคอนสาร

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงนภัทรศิริ เติมวุฒิ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงปาริชาต คำลุน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงพลอยชมพู กุลด้วง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายธีรพัฒน์ ทัดเทียมพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายปรัชญา ปรีดีวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงณัฐธิชา ตลับเพชร

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงพิชญาภา ปลืมใจ

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงวนิดา สมอาจ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายถาวรศักดิ

์

ลีทา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายวิวัฒนาการ สายทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายสุทาเทพ แซ่ตัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงชมพูนุช ไพรทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงชลิดา อินอิม

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงฑิตฐิตา เรืองเจริญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงณัฐชยา ไชยสมบัติ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงสโรชา เชือไพบูลย์

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายจิรภัทร ตีกองซอม

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงจุฑามาศ แซงวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายชนุดม บุญบุรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงช่อผกา จงรัตน์กลาง

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงชาลิสา ต่อชีวัน

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงดวงกมล ศรีอรัญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายดุสิต ชาติราษี

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงธนารีย์ ธาตุบุรมย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ จิตรเสงียม

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงธารารัตน์ ดีทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงนวกาญจน์ ภูมิคอนสาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงนิวาริน กุลดา

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงนิศรา สุริยะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายบริพัฒน์ โชคกลาง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ พุทธา

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงปวีณา ปาปะเพ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงพรปวีณ์ วันชัย

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เลิศคอนสาร

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๑ / ๘๓

้
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ชย ๔๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายพีรศักดิ

์

ประสงค์สุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงวริษฐา สอนชัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายวัชรพล นาบุญ

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงอลิส แสนสาลา

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายกฤษฎา เกาวิจิตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายกฤษดา นุษกลาง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญกุล

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ตลับเพชร

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายธีรพงษ์ คณานิชย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายนที ปราบพาล

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายพันธวิศ เจริญพงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายศักดิฎา

์

ประทุมกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงชุติพันธุ์ เกษบึงกาฬ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงเบญญาภา จันต๊ะสุริน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงพรรวษา เชือวิเศษ

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงศลิษา อาจจงทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงสารภี เปรมใจ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงสุนิสา บุญชิด

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงอธินันท์ ชนะหาร

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงอรทัย เปรมประยูร

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงอังคณา ปานจำรููญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงอุไรพร รักหมืนไวย์

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงปยดา กันยา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กชายพายุเดช เจิดสูงเนิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายรัฐพงศ์ วิชาพูล

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายรัฐพงษ์ เรืองเจริญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงกชกร แบ่งคอนสาร

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงกุลระธิดา ผู้นวนงาม

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๐๓ เด็กหญิงจุฬามณีเนตร
ตู้บุดดา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงณิชนันทร์ ปรีดีวงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงธีรดา ทองหมี

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงพรพิมล เพ็งโต

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงพิญาดา ตู้จำรูญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงภูมิรัตน์ อ่องมา

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงวริศรา แสงอุบล

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงศศิประภา ตู้โภค

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงสุภาวดี โปคอนสาร

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงอรพินท์ ปุรีสังข์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๑๓
นายกิตติพันธุ์ เชือไพบูลย์

้

๑๔/๐๘/๒๕๑๐

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๑๔
นางสาวชนิดาภา บ่อดินดำ

๒๘/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๑๕
นางสาวธิดา ต่ออำนาจ

๑๖/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๑๖
นางสาวนริศรา เหลาสา

๒๘/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๑๗
นางนวลละออ คำทองเขียว

๖/๐๒/๒๕๒๗
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๑๘
นายบุญส่ง อยู่นอก

๑๕/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๑๙
นางสาวภัทรียา ดอนเตาเหล็ก

๑๓/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๒๐
นายมงคล ลีลา ๓/๑๒/๒๕๐๐ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๒๑
นางสาวมัจฉา ภูหัวไร่

๒/๐๕/๒๕๓๕
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๒๒
นายมานะ ชยันตรดิลก

๑๗/๐๖/๒๕๐๗

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๒๓
นางรจนา ฤาชา

๒๘/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๒๔
นายวรรณพงษ์ พาภักดี

๓/๐๓/๒๕๒๗
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๒๕
นางสาววิชชุนีย์ ศรีพันธ์

๒๓/๐๕/๒๕๓๘

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๒๖
นางสาววิภาวรรณ แบ่งคอนสาร

๒/๐๔/๒๕๒๗
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๒๗
นางอภิญญา จรัสพันธ์

๑/๑๑/๒๕๒๒
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๒๘
นางสาวอารียา เจริญบุตร

๑๘/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วัดปาเรไร  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๒๙
นางสาวกาญจนา แก้วเมืองกลาง ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๓๐
นางสาวจรรยา ศรีแก้ว ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๓๑
นายชัยสิทธิ

์

แสนปาง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๓๒
นายณัฐติพงษ์ หงษา ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๓๓
นางสาวดวงฤดี ถาวงกลาง ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๓๔
นางสาวนงค์ณภา พูลศิลป ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๓๕
นางสาวนภาพร ดีลุน ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๓๖
นางสาวนำผึง

้

กงแก้ว ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๓๗
นางสาวบุษบา คนเพียร ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๓๘
นายปริญญา พบลาภ ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๓๙
นางสาวปรียาภรณ์ ชาวสวน ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๔๐
นางสาวพรทิพย์ คำทิพย์ ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๔๑
นางสาวภัทราภรณ์ ศรีบุญรอด ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๔๒
นางสาวภัสสร อยู่โยธา ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๔๓
นายมงคลชัย พุทไทยสงค์ ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๔๔
นางสาวรุ่งฤดี ศรีหาหยัก ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๕๔๕
นางสาวศิรินญา โผดนอก ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๔๖
นางสาวสุดารัตน์ รักษาอยู่ ๐/๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เขต  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงวนิดา ชัยสีมา

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กชายรัฐภูมิ ขันเงิน

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองยอด

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงพิชญาดา สงวนสิน

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงสิริญญา งุดสันเทียะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงอาภาพร ปาระณิต

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันตังอัด

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงศกุนตลา บุญมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงอนุศรา ทิพจรูญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงมัณฑนา ปะตาทะโย

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงนิตยา จันทะนา

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงอาภาวรรณ ประมูลจักโก

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงกมลรัตน์ แก้วคำไสย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายเพชร วงศ์ศิลป

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงเขมิกา สุภาพัฒน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดชุมพล วัดลาดชุมพล  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงสุพัตรา บุตรดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงโสรยา ศรีเมืองช้าง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๕๖๔
เด็กชายตรีเทพ วงษ์รำมัน

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงวรรณฤดี ศรีสุธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงสรัลชนา พันธ์พิพัฒน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วัยกร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ กลินบุญ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายฐิติศักดิ

์

วินทชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงแพรวา โสขุมา

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงณัฏฐนิชา แสงน้อย

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงกนกธร พลทะยาน

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงรุ่งนภา กองภูเขียว

๑๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงจิราพร จงจิตชอบ

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงขนิษฐา ต่อศรี ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงประภัสสร เสือนไธสง

่

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงยุวธิดา ลาเสน ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงวนิดา คงกระพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงปานทิพย์ หาริกัน

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๔ / ๘๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ สายหมืนไว

่

๑๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงคีตภัทร พิลาทอง

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญเปลียน

่

๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงปยะดา ทวีกุล

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายจิตรเทพ ภูเขียว ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญถึง

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา สิงห์กุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงณัฐชนัน เพชรตะกัว

่

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงพรนิปราย ฉิมเขียว

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงพนัดดา จันทรา ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ขันทองดี

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เทียนชัย

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงศิรินธร งอกคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงณัฐธิญา จิตต์พิทักษ์

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ภูเขาทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงพิยดา เพชรลำ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ ตาแขก  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงปวีณา ข่ายภูเขียว

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ ตาแขก  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ทิพย์โพธิศรี

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ช้างพัง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงมินรัตน์ดา ชาติเพียง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ช้างพัง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายพีรพัฒน์ มีโชติ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีปลาด ดาวเรือง  

ชย ๔๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงฐิตวันต์ บัวตูม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีปลาด ดาวเรือง  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงกฎชกร ทองมา

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเบนประภากร ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงสุพัตรา รุนอุไร

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเบนประภากร ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงสุจิตรา พรมมา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเบนประภากร ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายสิรภพ จงสูงเนิน

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนมะเค็ง  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายภัชรพล พลสูงเนิน

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนมะเค็ง  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ ภักดิจรุง

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนมะเค็ง  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ปูชัยเคน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนมะเค็ง  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายอติรุจ เฟองคำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนมะเค็ง  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงอริษา แฟนสุจริต

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนมะเค็ง  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงชลธิชา สวัสดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนมะเค็ง  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงวนิดา สุขชัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนมะเค็ง  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงบุษกร เถือนช้าง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนมะเค็ง  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงนิลาวรรณ ไชยฮะนิต

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนมะเค็ง  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายนพเดช ผักบัวคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ประทุมมา

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๕ / ๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายนราวิทย์ บำรุงฐาน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายบุรวิทย์ บำรุงฐาน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายสุทธินันท์ กำบุญมา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายฉัตรมงคล ผ่อนจรุง

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงคงอาภา คงเซียงซา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงจันทรภรณ์ นิสัยตรง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงพรประภา ฐานวิสัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงหนึงรดา

่

ผิวบัว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงปทมา เรียกจำรัส

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กิงแก้ว

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงนวมินทร์ สินชัยภูมิ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงกานธีวา ชำนาญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงพรธีรา เผยศิริ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม บัวลอย  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายธนวันต์ แคว้นอุดม

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายธนายุทธ ศรีวรรณา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงธัญสุดา บัวสระ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงอลิสา ศรีโพล

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายศรันย์ กรึงสูงเนิน

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายชลกร ยืนสารนนท์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายธนภัทร เปรมกมล

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายนิธิกร พิทักษ์ทา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงสกลสุดา ภักดิจรุง

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงสรยา ปดกอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ กุลกรม

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงเกณิกา ผลทิพย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงกวีณา วงษ์สูงเนิน

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายศรายุทธ สิทธิวงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงหฤทัย ศุภศร

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมูลกระบือ บึงบาล  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายก้องเกียรติ จิตรไมตรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย พนมไพร  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายรัชต ทวีผ่อง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย พนมไพร  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายโกสินทร์ หลักม่วง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย พนมไพร  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายปฏิพล น้อยมีเจริญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย พนมไพร  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงณัฐพล จิตหมืน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย พนมไพร  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายจักรพรรดิ เหมือนวงศ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย พนมไพร  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายคุณานนท์ จำนงค์ศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย พนมไพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายจิรกิตต์ ผาดจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย พนมไพร  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงสงกรานต์ เหล่ากวางโจน

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย พนมไพร  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงนภัสสร บุตราช

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย พนมไพร  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายธนากร เฟองฟู

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์งาม

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายชนพล แนวโสภา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงสุพัตาร ผลทิพย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงบัวชมพู ทองลาย

๑๘/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม บางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงกิงกมล

่

สุระภี
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม บางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงแก้วกาญจน์ พันธุรักษ์

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงณัฐชยา อุ่นสมพงษ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๖๑
เด็กชายนรบดี โปร่งจันทึก

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๖๒
เด็กชายกิตติพงษ์ มหามนต์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กชายธนะศักดิ

์

ภิณโยวงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายเกียรติชัย จึงเจริญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กชายวีระ วาจาจริง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ อุเทนสุต

๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายปุณญพัฒน์ จันสุรินทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายธรรมรัตน์ ชาติชนะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายชัชนันท์ จึงเจริญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายศุภโชค อุเทนสุต

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กชายนรวิศว์ บุญโพธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายเศรษฐี ทาโนนรัมย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงพัชรพร อาบสุวรรณ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงอรวราริน ทวีลาภ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงณัชชา พูนเกษม

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงณัชชา พึงขุนทด

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงลีลาวดี มาตรังศรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงสุธาสินี มหามนต์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงชนิดาภา กะโห้เหม

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงสิริยากร หมอนสวัสดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายปรเมศ เปาประจำเมือง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงชัญญานุช ยุทธยงค์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายรัฐภูมิ ประศมา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายเดชฤทธิ

์

เจริญสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๗ / ๘๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายเสฏฐวุฒิ หรีอินทร์

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์�)

วัดบางอำพันธ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงบุษบา ทองคำ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงณัฐกาญ หมืนไธสง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายอัมรินทร์ พัดพาน

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวสระวิทยา วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายพัทธพล ทองลาย

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกแสว หนองประดู่  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายธราเทพ เภากุ่ม

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกแสว หนองประดู่  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายธนากร เภากุ่ม

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกแสว หนองประดู่  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงกชกร ลิขุนทด

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกแสว หนองประดู่  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีสังข์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองประดู่วิทยา หนองประดู่  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายจีรนัย ใสประเสริฐ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองประดู่วิทยา หนองประดู่  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายจีรศักดิ

์

เหล็กดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองประดู่วิทยา หนองประดู่  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงนัฐนันท์ โชติญาณทัศน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองประดู่วิทยา หนองประดู่  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิชัย

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองประดู่วิทยา หนองประดู่  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ประสพคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ ไทยใหม่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายอภิวัฒน์ ฝายจิตชอบ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงญฎาพร เทียมขุนทด

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงไพลิน โสมขุนทด

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงชุตินันท์ แคพันดุง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงปพิชญา บุญไชยสิทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงศศิญาภรณ์ ชัยทิพย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงสุพรรษา โสมขุนทด

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงนันทิกา เข็มขาว

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงภัสวรรณ ยะโก๊ะ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงชลธิชา แถวพันธ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงร่งอรุณ หูกำปง

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงวิภาดา กลินจันทร์

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายฉัตรตนันท์ ลาวปอม

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปจัตุรัส

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงอนัญญา ดาดสันเทียะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงแสงดาว พรมมา

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงรัตนาวดี รัตนพินิจนันท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงวชิรารัตน์ เทียมขุนทด

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงจุฑามาศ สูบขุนทด

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดหนองสองห้อง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายเกือกูล

้

ใจดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร วัดคลองไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงปรียาลักษณ์ ตาปราบ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงชนัฎฌา เครืองเนียม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงรุจิรา ดุจจานุทัศน์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงวิลาสิณี นาจะหมืน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงวรรณพร เพ็ญพิมพ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงศิริธร ปลืมสุด

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๗๒๖
นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๗๒๗
นายสันติธร ศรีชัยภูมิ

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๗๒๘
นางสาวประภาศิริ คุณเวช

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๗๒๙
นางสาวพัชราพร โคตรนารา

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๗๓๐
นางสาวปภาวดี คุณเวช

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๗๓๑
นางสาวศศิธร บุญสอน

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๗๓๒
นางสาวรัตนาภรณ์ ทูคำมี

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

 

ชย ๔๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายอนุชา ฦาชา

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายธนวัฒน์ สุระคำ

๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กชายอนันต์ อาจอารัญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายบัณฑิต พรมหญ้าคา

๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

คำเงิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายสมศักดิ

์

พรมหญ้าคา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กชายเอกรินทร์ เพ็งขุนทด

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายเมธา ดวงตะวัน

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กชายจักรินทร์ ประตาทะกัง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงอัลยา จันทานนท์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงพรชิตา เหลือมนอก

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงพชรพรรณ พรมทองคำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงสิรินทรา วรรณเสน

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงรุ่งฤดี มีคำ

๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงปลัดดา สุจริต

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงวรรณภา งามละมัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงเมขลา ยศรุ่งเรือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงวรรณิษา อุทัยกัน

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงศรุตา จันทะโข

๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายสรวิชญ์ หมู่หมืนศรี

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายสิทธิกร สะเทินรัมย์

๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายกีรติ เกิดมงคล

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กชายวรสิทธิ

์

เวชประสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กชายพีรพล เสนารินทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

วงศ์สุรินทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายณัฐนันท์ ดำรงค์ชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายมีชัย นันทรักษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงพิชัยยา ชนะภู

๒๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงแพรฟา เสนารินทร์

๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงสุภาพร ข้อยุ่น

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงชฎาภรณ์ ลอดซอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงธิดาพร ขวัญสันเทียะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายวงศธร แนวน้อย

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กชายธีรวุฒิ สุวรรณฝาย

๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายกิตติ จันทร์ทรา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กชายทักษิณ วังสระ

๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงวนิดา ชมแทน

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงบุษบา อิติป

๑๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงฉายเฉิด สนธิ

๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงปณิดา นะรารัมย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงณัฐชยา ใจอดทน

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงสิรินัสนันท์ ทองลาด

๒๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงมินตรา แก้วเขียว

๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงสิริพักตร์ โยธา

๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงญาณิศา วรสิงห์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงญาณิกา วรสิงห์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๗๙
เด็กชายกรณ์ดนัย ทวีโยค

๒๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายนพเก้า วงษ์คำมา

๒๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงช่อผกา ปะการะโต ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงปภาวิชญา ภูมิคง

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงนรมน ผลม่วง

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายนฤนาท เหมือนพันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงสิริกัญญา สิงขรเขียว

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงอัยรัตน์ ชัยชนะ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด จูมทอง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงทัศนีย์ สีตาแสง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงพิมพ์พร เขียงภูเขียว

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า จูมแพง  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายธนาธิป พลนิกาย

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๐ / ๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ผ่องศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงสุวรรณศรี ภักดีเจริญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงวีรกานต์ บุรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กชายภูสิต สายจันทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงขวัญชนก ประสมเพชร

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ ชัยชนะสงคราม  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๙๕
นางสาววิไลวรรณ ประชามอญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๙๖
นางสาวธัญญลักษณ์ ประจญมอญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๙๗
นางสาวกัญญารัตน์ แสนเสือ

๔๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงพนิดา เพชรลำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชุมพร  

ชย ๔๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงปรานปริยา ประจันนวล

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายต้นรัก ต้นด้วง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงสุชาดา เหล็กศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงนิชาภัทร ประถมหมวด

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอญ ชุมพร  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงกัลยากร ชาติราษี

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงทัศทญา เนาว์เมือง

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาร วัดเจดีย์  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงนำทิพย์ ตลับแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ เรืองเจริญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายเจษฎา น้อยวิเศษ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายทิณณพัฒน์ พิมพาคุณ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงนฤมล เลิศคอนสาร

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ โคกก่องวราราม  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายโชคชัย ทาแจ้ง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงกนกอร นามวิจิตร

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงกาญจนพร จำรัสโภค

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงชนิดา จวบทรัพย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงณัฐณิชา วงษ์อินตา

๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงนำรินทร์ พิมพ์ศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงพัชริดา ยินดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงมยุรี จวบสมบัติ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงยุวริน เชือศิริ

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงสุวัจนี มาตุ้ม

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงอริตา จิตรกล้า

๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายสุวัจน์ ตุ่นสีดา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ พรประทุม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงชลดา เจริญศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงมัณฑนา วงษ์จันทา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๑ / ๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงเมทิณี ศิริกร

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงวรรณกร ถนอมผล

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงวิจิตรา พลอาษา

๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงเอราวัณ ชาติแจ้ง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายชุติเทพ เจริญถิน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายภูทเนศ นามวิจิตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายภูริภัทร แก้วถม

๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงนำผึง

้

ไม้แดง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงปยนันท์ แห้วเพชร

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงศรัญญา พูนโภค

๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายนิติธร เจริญใจ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กชายภูธเนตร คลังทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กชายภูทิพย์ นะจะคูณ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายสุธีมนต์ จันแล

๑๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายศรศักดิ

์

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

วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงภรวรินทร์ เสนาเจริญ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายสุวิจักขณ์ ถือศักดิ

์

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

ชย ๔๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงอรวรรณ เลือนป

่

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

ชย ๔๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงภาวิณี คุ้มบ้าน

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

ชย ๔๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงเจนจิรา ถือศักดิ

์

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

ชย ๔๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงนุชนภา ลือกำลัง

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

ชย ๔๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงไพรินทร์ วิจารย์วงษ์

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

ชย ๔๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงสุนิศา ลาดบัวขาว

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๔๘
เด็กชายอัมรินทร์ แก่นสา

๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงพิยดา คุ้มบ้าน

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงณิชานันท์ หอมโสภา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงอัมรา ตลับเพ็ชร

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงสุกัญญา บุญศรัทธา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายธนากร สง่าสันเทียะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายศักดินันท์ อังคะสี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายอานัท ชัยประเสริฐ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายธนกฤต เชือศิริ

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กชายอภิวัฒน์ ภูมิคอนสาร

๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กชายสุริยพงษ์ นันตา

๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายยศพล คำเสนา

๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๒ / ๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายณัฐวรรธน์ สืบสกุลกิจ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กชายคณิศร บุญที

๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายนันทวัฒน์ ไททวี

๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กชายธีระพล เพียชิน

๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงภัทรวดี พาลุน

๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๖๕
นางสาวกาญจนรัตน์ สาดมุณี

๐๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายปยะพล ศรีแล

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง วัดโคกก่องวราราม  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กชายณัฐโยธิน หล้าคำภา

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงบุษราคัม เจนดง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๖๙ เด็กหญิงประกายทิพย์
ศรีสุข

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายศิวดล ศาลายุทธ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงวรรณธิดา ลบไพรินทร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนโจด วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงอุมากร แนวงาม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนโจด วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงนันท์ชพร เจริญวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนโจด วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายวงศ์พัทธ์ ชัยบุญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงดารารัตน์ เจริญวรรณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายรัฐภูมิ ชินภักดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม วัดกุดมะนาว  

ชย ๔๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กชายชินพัฒน์ แก้วเวียง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายภูศิลป สิบรัมย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๕๖๐/๒๘๗๙
เด็กชายปยะ มานาดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายชินภัทร จิมขุนทด

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีวาท

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงเกศรินทร์ ทัพธานี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๕๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงศศิธร คงเมือง

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงปนิดา หลอดอาษา

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงสุนิสา บัวกลาง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงลลิตา แบ่งคอนสาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงเกวรินทร์ เจริญคุณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดนาผักเสียน

้

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘๓ / ๘๓

้
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