ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑
ส่งสอบ ๗,๐๗๗ คน ขาดสอบ ๖๒๔ คน คงสอบ ๖,๔๕๓ คน สอบได้ ๔,๘๑๕ คน สอบตก ๑,๖๓๘ คน (๗๔.๖๒%)
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑ เด็กชายกฤษดา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กชายศุภกิจ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓ เด็กหญิงวรัทยา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔ เด็กหญิงสุนิตสา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕ เด็กหญิงอาซีเยาะ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖ เด็กชายศรัณย์

ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗ เด็กชายบุญญฤทธิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘ เด็กชายปฐิกร
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙ เด็กชายนพรัตน์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐ เด็กชายชานนท์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐

เด็กชายชัยยุทธ
เด็กชายวรพล
เด็กชายวรวัฒน์
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงนวรินทร์
เด็กหญิงธัญรัตน์
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงหงษ์ฟา

ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑ เด็กหญิงกิตติยาภาณ์

เด็กหญิงพระทิพา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓ เด็กหญิงหฤทัย
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒

ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔ เด็กหญิงภัทรวรินทร์

นามสกุล
แม้นชัยภูมิ
ชัยทน
หวังเสริมกลาง
พ้นภัย
เจ๊ดี
เทพเสนา
บุดดานอก
พิชัย
เชื้อปทุม
จั้นชัยภูมิ
โชติปทุม
นวลกรม
นวลกรม
โพกระโทก
รุ่งเรือง
กำลังเดช
วงศ์สำราญ
งาคม
ยุ่งจัตุรัส
ทองสม
สมจิตต์
ศิริมาก
อวนชัย
เกิดจำเริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕ เด็กหญิงกมลพรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔

เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายพงศพัศ
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กหญิงมีนารินทร์
เด็กชายเสกสรร
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายวายุ
เด็กชายรังสิมันต์
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กชายศรัทธา
เด็กชายสิงหา
เด็กชายเมืองทอง
เด็กหญิงอันชัน
เด็กชายจันทกานต์
เด็กชายวายุ
เด็กชายไอนำ
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายฐิติศักดิ์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงไมลิน
เด็กหญิงพรสุดา
เด็กหญิงอติกานต์
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กหญิงปยะดา

ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕ เด็กหญิงพิมพ์ระพัฒน์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖

เด็กหญิงชลิษา

ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗ เด็กหญิงกัญญาภัทร

เด็กหญิงวิชญาดา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙ เด็กหญิงจีราภาณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘

นามสกุล
จันทร์โท
นาคำรอด
นันทะสุข
คุณจันทร์
กำลังทวี
กระแสร์
คนตรง
คนตรง
งาประดิษฐ์
ยวงทอง
ถนอมสัตย์
สิงห์ซอม
วงษ์ยะ
เขียนเขว้า
เติมวัน
โม้อุ่น
หอมหวน
โพธิ์ใหญ่
อำชัยภูมิ
แซ่ล้ี
เปยกชัยภูมิ
กำลังเดช
หอมหวน
ประเสริฐกุล
ไรแชร์ท
วาทโคกสูง
กาชัย
สุขกาย
เหินชัย
เติมผล
จำรัสภูมิ
โชคดุลย์
เพชรพูน
ทานาแซง
ดิเรกศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปทมฤทธิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔

เด็กชายธีรเมธ
เด็กหญิงนันทการ
เด็กหญิงศิศิรา
เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กหญิงชาพิมพ์
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กชายธนพัฒน์

แตงกลับ
แซ่ล้ี
มณเทียรทอง
พรมธาดา
ฐมนาฝาย
ทับสุขา
คล้องชัยภูมิ
เด็กชายพุฒิพรพงษ์ จำนง
เด็กชายณฐาปกรณ์ ชื่นตา
เด็กหญิงมัดไหม กระจ่างฤทธิ์
เด็กชายนิติภูมิ พวงพันธ์
เด็กหญิงสุมิตา นาแซง
เด็กหญิงปนัดดา สร้อยทอง
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รอบรู้
เด็กชายเตชิต
วงษ์พรม
เด็กหญิงรวินท์ นิภานาคนิรันดร์
เด็กหญิงกชนิภา ศรีสุวรรณ
เด็กหญิงจุฬาภรณ์ สังขโมต
เด็กชายธนวัฒน์ พูนสวัสดิ์
เด็กชายธีรเดช ใจภักดี
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญเอี่ยม
เด็กชายสิทธิพล อาภรณ์รัตน์
เด็กหญิงสุดารัตน์ กว้างชัยภูมิ
เด็กชายอดิเทพ เกือบกลาง
เด็กชายอำนาจ พูลเพิ่ม
เด็กหญิงกวิสรา หมวดชัยภูมิ
เด็กหญิงขวัญนารี ประเสริฐขวัญ
เด็กชายณัฏฐชัย ฤทธิ์กำลัง
เด็กชายทีฆายุ เชิดชัยภูมิ
เด็กชายธนกร
เพชรชู
เด็กชายธีราธร สัญจรโคกสูง
เด็กหญิงปาริตา ดอกพิกุล
เด็กหญิงพิมพ์พาพร แผนวิชิต
เด็กหญิงพิมพ์มาดา เขียมสันเทียะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุทโธวาท
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุทโธวาท
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุทโธวาท
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุทโธวาท

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุทโธวาท
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุทโธวาท
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุทโธวาท

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุทโธวาท
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุทโธวาท

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุทโธวาท
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุทโธวาท
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุทโธวาท
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดกุดเวียน
วัดกุดเวียน
วัดกุดเวียน
วัดกุดเวียน
วัดกุดเวียน
วัดกุดเวียน
วัดกุดเวียน
วัดกุดเวียน
วัดกุดเวียน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายพีรพัฒน์ โสดขุนทด
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖ เด็กชายเมธานันท์ วรางกูร
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗ เด็กชายศักดิ์ดา บัวพรมมี
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘ เด็กชายสมปรารถนา แก้วสุรินทร์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙ เด็กชายสุทิราชชัย ฝากชัยภูมิ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐ เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์ ชื่นบุญชู
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑ เด็กชายอธิป
บุญเที่ยง
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒ เด็กหญิงกันตมน เหตุเกตุ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓ เด็กหญิงแก้วเกล้า ดำรงชาติ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔ เด็กชายซามูเอล นันอุมาลี
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕ เด็กชายฐนกร
บุญเปรี่ยม
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖ เด็กหญิงฐิติมา
สว่างภพ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗ เด็กหญิงณัฐริกา ดีเกาะ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘ เด็กหญิงดากานดา วรรณขามปอม
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙ เด็กชายธนกร
ลื้อยอด
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐ เด็กหญิงธนัชชา วักชัยภูมิ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑ เด็กชายปณพล รอดชีวา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒ เด็กหญิงปนัดดา กระจ่างวงษ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓ เด็กหญิงประภัสสร ผายพิมาย
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔ เด็กหญิงพรนรินทร์ ฝากชัยภูมิ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕ เด็กหญิงภูนิตา
ศรีไตรภพ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖ เด็กชายภูมิราช โมหมื่นไวย
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗ เด็กชายรุ่งโรจน์ สายสินรัมย์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘ เด็กหญิงวาสิตา โฆษณา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙ เด็กชายวีรภาพ จันทร์ประโคน
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐ เด็กชายวีระพล ภักดิ์ชัยภูมิ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑ เด็กหญิงสุชญา
ชิรัมย์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒ เด็กหญิงสุภาวดี จบสูงเนิน
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓ เด็กชายณัฐรัฐ
ดีบุบผา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔ เด็กชายธันวา
เกิดพังเทียม
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕ เด็กหญิงเปมิกา วักชัยภูมิ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖ เด็กชายพงศกร รวดชัยภูมิ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗ เด็กหญิงพรไพลิน วัดพิมาย
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘ เด็กชายพิชชานนท์ ผลถานุกิติถาวร
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙ เด็กหญิงพีรดา
ไม้สันเทียะ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร

๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร

๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐

เด็กหญิงฟารีดา
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงวันนิสา
เด็กชายวีรพัฒน์
เด็กชายศิริภูมิ
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กหญิงอพัดชา
เด็กหญิงอมิตา
เด็กหญิงอรสุดา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายวัชระ
เด็กชายบัณฑิต
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงอาฑิติญา
เด็กชายพีรพรรดิ์
เด็กชายกิติพงษ์

ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘

ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙ เด็กหญิงอารญาภรณ์

ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔

เด็กชายรัชภูมิ
เด็กชายชินาธิป
เด็กชายชยากร
เด็กชายอิทธิพล
เด็กหญิงนัทธิดา
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงวรารัตน์
เด็กหญิงณัฐธินันท์
เด็กหญิงอรณิชชา
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงกุลกวี
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายนิติกานต์
เด็กชายระพีภัทร
เด็กชายธนกฤต

นามสกุล

บริสุทธิ์
อารีเอื้อ
ศรีไตรภพ
รุ่งโรจน์
เงินสูงเนิน
ปอพันธุ์ดุง
ปทอง
ฤทธิ์กำลัง
อินทรโชติ
บุญเอี่ยม
หมั่นธรรม
ฤกษ์ชัยภูมิ
ค้าข้าว
นามโคตร
ความหมั่น
พรมดี
อินทร์ชัย
สุขสายบัว
ภวภูตานนท์
ศรีมิงาม
สุขสายบัว
ประสารโชค
เลขนอก
สิมดี
ศิริเกตุ
ศรีพยอม
จันทะเจียง
บุญพันธ์
กล้าขวาน้อย
ชัยแสง
ประสานเนตร
ลาภเกิด
ทรงหิรัญ
สียา
นะโนนชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดชุมพลสวรรค์
วัดชุมพลสวรรค์
วัดชุมพลสวรรค์
วัดชุมพลสวรรค์
วัดชุมพลสวรรค์
วัดแจ้งน้อย
วัดแจ้งน้อย
วัดแจ้งน้อย
วัดแจ้งน้อย
วัดแจ้งน้อย
วัดแจ้งน้อย
วัดแจ้งน้อย
วัดแจ้งน้อย
วัดแจ้งน้อย
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕

เด็กชายนิรชัย
เด็กชายพัฒนา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายอนุวัต
เด็กหญิงจาริญาพร
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กหญิงกุมารี
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงรุจิกร
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงเดือนใหม่
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายวีระชัย
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายจักรพรรดิ
เด็กชายบัณฑิต
เด็กชายภูมินทร์
เด็กชายชิษณุพงษ์
เด็กชายวิศนุ
เด็กชายนวพล
เด็กชายณัฐพล

ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗

ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘ เด็กหญิงจิรชญาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙ เด็กหญิงอินทิราลัย

ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙

เด็กหญิงฐิตาภรณ์
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงปรารถนา
เด็กหญิงชีรณัฐ
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงวันเพ็ญ
เด็กหญิงชุติกานต์
เด็กหญิงชนกนันท์
เด็กหญิงณัฐปรียา
เด็กชายกิตติภูมิ

นามสกุล
สุตพรหม
ศรีสวัสดิ์
บำรุงนอก
บินขุนทด
หาญมานพ
กุลแก้ว
ปรอยโคกสูง
เสนานุช
มังขุนทด
บุญภูมิ
กุนอก
แสนจันทร์
เทศจัตุรัส
นิโส
ผาทอง
ชัยเจริญ
สุทธิประภา
เขื่อนแก้ว
ยอดแก้ว
พลนอก
รักษ์มณี
บาลดี
วงษ์ธรรม
คุ้มบุ่งคล้า
วัดชัยภูมิ
ชัยทอง
รักษ์มณี
วงษ์ธรรม
จันทนาม
บุญพูน
ใยยอง
ชาติศรี
นิยมบล
เนาว์นนท์
บุญภูมิ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กหญิงณัฐธิดา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘

เด็กหญิงนรพร
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงอรฤดี
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงฉัตรชนก
เด็กชายฉัตรทวิทย์
เด็กหญิงรุ่งไพลิน

ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙ เด็กชายสกลวรรธน์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐ เด็กหญิงคริสต์มาส
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔

เด็กชายวิทวัฒน์
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงกุลสตรี
เด็กชายเฉลิมพล
เด็กหญิงปยวดี
เด็กชายเพชรรัตน์
เด็กชายสุริยะ
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายธฤษณุ
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงอริศรา
เด็กชายขวัญเพชร
เด็กชายชิตวร
เด็กชายแทนฤทธิ์
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายวรินทร
เด็กชายอลัน
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายปฐพี
เด็กหญิงปรารถนา
เด็กหญิงภัทรธิดา

นามสกุล
ตะหลับแก้ว
โพยนอก
หินแสงใส
สังข์พันธ์
อุสาคู
แสนนอก
ทานาแซง
เกงขุนทด
แซ่จึง
หวะสุวรรณ
เมฆปน
กลางนอก
แสนสายเนตร
ยงไธสง
ฤทธิ์อ่อน
เริงรัง
แสนชั่ง
บุญกอด
กัณหา
นิยมโภค
แสงมาลา
โถชัย
ทันลา
เจริญสุข
สาวิถี
สมหลง
อินธิเดช
สอยโว
นิยมโภค
เอแวนส์
ถินนอก
ลาดภักดี
ถินนอก
แสนดี
แก้วเกาะสะบ้า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา

วัดโนนสำราญ
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
วัดโนนสำราญ
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
วัดโนนสำราญ
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
วัดโนนสำราญ
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
วัดโนนสำราญ
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
วัดชัยพิบูลย์
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
วัดชัยพิบูลย์
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
วัดชัยพิบูลย์
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
วัดชัยพิบูลย์
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
วัดชัยพิบูลย์
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม วัดชัยพิบูลย์
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม วัดชัยพิบูลย์
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
วัดชัยพิบูลย์
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
วัดชัยพิบูลย์
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
วัดชัยพิบูลย์
๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
วัดชัยพิบูลย์
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
วัดชัยพิบูลย์
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
วัดชัยพิบูลย์
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
วัดชัยพิบูลย์
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับสีทอง
วัดปาคลองสมบูรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับสีทอง
วัดปาคลองสมบูรณ์
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับสีทอง
วัดปาคลองสมบูรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับสีทอง
วัดปาคลองสมบูรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับสีทอง
วัดปาคลองสมบูรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับสีทอง
วัดปาคลองสมบูรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับสีทอง
วัดปาคลองสมบูรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับสีทอง
วัดปาคลองสมบูรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับสีทอง
วัดปาคลองสมบูรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับสีทอง
วัดปาคลองสมบูรณ์
๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับสีทอง
วัดปาคลองสมบูรณ์
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม
วัดปาคลองสมบูรณ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม
วัดปาคลองสมบูรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม
วัดปาคลองสมบูรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม
วัดปาคลองสมบูรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม
วัดปาคลองสมบูรณ์
สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕

เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงมะลิวัลย์
เด็กหญิงยุพา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงเหมือนฝน
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายเทวา
เด็กหญิงปาริดา
เด็กชายสมชาย
เด็กชายสุขุมพรรณ
เด็กหญิงอุ่นธิดา
เด็กหญิงพัฐชา
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายสรายุทธ
เด็กชายทัชชกร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงพรีมรภัทร
เด็กหญิงสร้อยทอง
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงตะวันฉาย
เด็กชายนเรนทร
เด็กหญิงนันทนา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงกรรณิกา

ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓

ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔ เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕ เด็กหญิงธัญญาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖ เด็กหญิงศศิประภา

เด็กหญิงสุกัญญา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘ เด็กชายกฤตพจน์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙ เด็กหญิงจิรัชพร
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗

นามสกุล
พะยังเค
พานนนท์
ประจญหาญ
ไชยนาม
อบุรีจันทร์
ชำนาญ
ใจสว่าง
สุโพธิ์นอก
ถนอมบุญ
สีบุญ
สัมฤทธิ์นอก
รู้สึก
อุดมรักษ์
ไชยคุตร
เวียนสระ
ประทุมหอม
ชาวสวน
พิมพ์ภู
เกษมเมือง
มาปู
พิมพ์ปรุ
วงษ์หาญ
ยิ้มมะเริง
กัณหารัตน์
โกสุม
ตีบนอก
เทพโสดา
จำเริญจิต
กัณฑ์แก้ว
ขุนพลพิทักษ์
สมเสร็จ
คูณสวัสดิ์
สัมฤทธิ์นอก
เบียดนอก
เสมาเพชร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม

๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐

เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายภูธร
เด็กหญิงลักษมี
เด็กหญิงวรรณิภา
เด็กชายสวิตต์
เด็กหญิงโสรญา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอิ่มฤทัย
เด็กหญิงเอมฤดี
เด็กชายณัฐภาส
เด็กชายณัฐเมธี
เด็กหญิงนลพรรณ
เด็กชายสุวภัทร
เด็กชายธนากร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายมาวิน
เด็กชายพรมนัส
เด็กชายกฤตกร
เด็กชายปยพล
เด็กชายธาวิน
เด็กชายชัยวัฒน์

ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑

ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒ เด็กชายทรัพย์อนันต์

เด็กชายพีรภัทร
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔ เด็กชายรัฐศาสตร์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓

ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕ เด็กชายอนนทกรณ์

เด็กหญิงปริณดา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗ เด็กหญิงชลธิชา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖

ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์

เด็กหญิงพนิดา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐ เด็กหญิงบัณฑิตา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒

เด็กหญิงปาลิตา

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓ เด็กหญิงญาณัจฉรา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔

เด็กหญิงสุภัสสร

นามสกุล
หอมเสด็จ
พอขุนทด
ชาติฉำ
รุ่งโรจน์
ดีนาจ
ปกค่าย
กาเผือก
หล่าน้อย
พิทักษ์
พิทักษ์
ไชยนอก
ไชยหาญ
วันโตวัด
วานิชศุภชัย
เสโส
พนักปญญา
เอกอูม
ประจงเศษ
แก้วศรีบุตร
บูชาทิพย์
เถาสิม
วิไลวรรณ
บุญพิมพ์
จันทจร
จำเริญพันธ์
บุญน้อม
รบศึก
หงส์แก้ว
ปอมมาตา
ยืนชีวิต
บาลี
เทวรัตน์
เทศชัยภูมิ
เรืองสมบัติ
โผยเขียว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดปาคลองสมบูรณ์
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕

เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายรัชตะ
เด็กชายชัญญากร
เด็กชายธนกร
เด็กชายภูวดล
เด็กชายรชต
เด็กชายเพิพัฒน์
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงพรธีรา
เด็กหญิงอัจฉริยา
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงปณณธร
เด็กหญิงอธิชา

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑ เด็กหญิงพรรณพัชร
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา

เด็กหญิงกตัญู
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔ เด็กหญิงวรรณพร
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕ เด็กหญิงสุพรรณษา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕

เด็กหญิงพัชรา
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงศันธิลา
เด็กชายคงกระพัน
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายกันตภพ
เด็กหญิงบุญฐิสา
เด็กหญิงปารมี
เด็กหญิงวรัญญา

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖ เด็กหญิงกมลพรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗

เด็กหญิงณัฐฐาพร

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘ เด็กหญิงอายยรินทร์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙

เด็กหญิงสุริวิภา

นามสกุล
ดีทอง
เวทไธสง
เดยะดี
โยธี
โพธิกะ
กัลพยา
ภูวดลผาแดง
โสชาลี
ภูสด
อยู่ทน
บุษบา
วรรณา
สีเขียวแก่
กุลจันทร์
มีภักดี
แต่งชัยภูมิ
สิงห์ขรณ์
ขออินกลาง
จรโคกกรวด
เผ่าฉนวน
จำนงบุญ
เจริญวัย
ทองวิไล
รักษาพงษ์
โชคบัณฑิต
จุลทะว้า
ใจซื่อ
ประทุมแก้ว
โสภีผ่อง
สืบสายอ่อน
โคตรพันธ์
กำเนิดจอก
สู้ศึก
ผากงคำ
คำมา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ

๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดชัยสามหมอ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๑๓๙
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐

เด็กหญิงสุทธิชา
เด็กหญิงชะบา
เด็กชายณัฐินันท์
เด็กหญิงธาริษา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงวริสา
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายชยากร
เด็กหญิงทิพรดา
เด็กหญิงอรนิภา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงจุรีรัตน์
เด็กหญิงฐาปนิตตา
เด็กชายธนาณัติ
เด็กหญิงเนตรดาว
เด็กชายบุญธวัช
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงเปรมฤดี
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงวิลัยวรรณ
เด็กชายสันติ
เด็กชายอชิตะ
เด็กชายอิทธิศักดิ์
เด็กชายจตุรภัทร
เด็กหญิงจินตพร
เด็กชายชัชพิสิฐ
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภิรมย์จิตร

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔

นามสกุล
แสนปญหา
เลยยุทธ
กองภูเขียว
ชาวโพธิ์
นาจะหมื่น
หล้าเพชร
วิจิตรจันทร์
มาตรสงคราม
ก่อสูงเนิน
ศรีแก้ว
ล้านภูเขียว
คำพล
ย่อมดอน
ชำนาญ
อุพรม
กันหาทอง
สุขสนิท
มงคล
คำมะตะศิลา
กองศรี
แคนชัยภูมิ
สุขลุน
สุริยะสิงห์
ชำนาญ
เงินทุ่ง
แก้วแดง
จงอบกลาง
มาจุฬา
แดงสิงห์
จ่าสอน
คันตะลี
ปตทะมะ
คำทองสุข
ต้นกันยา
เจียมสอาด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายเมธวิน
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖ เด็กหญิงสาวิกา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗ เด็กหญิงอภิญญา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘ เด็กชายเก่ง
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙ เด็กหญิงจิตราภรณ์

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗

เด็กหญิงจีราภรณ์
เด็กชายชัชนันท์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงทิชากร
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงพิชญาภา

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘ เด็กหญิงภัทราภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓

เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายศุภชีพ
เด็กหญิงหทัยรัตน์
เด็กหญิงชนิภรณ์

ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔ เด็กหญิงนภัสวรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗

เด็กหญิงนิชานันท์
เด็กหญิงประภัสรา
เด็กชายภัครพล
เด็กหญิงมนรดา
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กชายสรายุทธ
เด็กชายโกษิต
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงยุพารัตน์
เด็กหญิงวนิดา

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘ เด็กหญิงกนกวรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙

เด็กหญิงกวิสรา

นามสกุล
แย่มอารุณ
ยอดสิงห์
แซงดานุช
โชคบัณฑิต
ก้งซุย
จักรแก้ว
ชัยศรี
เผือดนอก
ซุยถัง
หัสจรรย์
สุกอง
วังสอน
บุญเกิด
อุปรโคตร
บุญมีประเสริฐ
พงษ์สุพรรณ
เรืองสีรัญ
แสงทอง
โครักษา
น้อยเพิ่ม
สมบัติคำ
ทองปน
พารา
พลอยบุตร
พรหมพักตร์
โพธิ์ศรี
สีเนตร
ศรีหมอก
โพธิ์สิงห์
บุญโยธา
ฤทธิชัย
แนวรุ่งเรือง
ระหา
ชัยพัฒน์
ชื่นชม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา

๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา

๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี

๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐

เด็กชายกันภัทร
เด็กหญิงขวัญดาว
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายฑีฆายุ
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธีรสิทธิ์
เด็กหญิงนภัสรา
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงภิลดา
เด็กชายเลอพงษ์
เด็กหญิงธิชานัน
เด็กชายอเนก

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒ เด็กหญิงกัญญาพัชร์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗

เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงณัทวรรณ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงอรณิฌา

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘ เด็กหญิงกิตติญาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กหญิงสุลลิตา
เด็กชายธีระวัชร
เด็กชายสุรเชษฏ์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงภัทริดา
เด็กหญิงอินทร์ธิรา
เด็กหญิงภารวี
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงวรรณิสา
เด็กหญิงวิไลวรรณ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

แก้วอุดม
คำวุโส
ศรีคำ
หงษ์ทอง
คำวุโส
บุญเรืองศรี
ชารี
สุวรรณคาม
นาสมภักดิ์

๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี

หงษ์สุด
ปถพี
เทศชัยภูมิ
วันสารัมย์
ฤทธิชัย
พันธ์เหลา
พระสว่าง
สร้างนา
คองพวก
ถานะคร
เยือกเย็น
พรมทา
เการัมย์
ศรีแก้ว
กาศขุนทด
วรรณโคตร
คำภาเขียว
ผลานิสงค์
รามีราช
นาคโทน
พันธ์บุบผา
ทรัพย์วัตร
วันทะมาตร
คำตุ
รัตนะ
ใจไว

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์

๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี

๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี

๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์

๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดสง่าคงคาราม
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕

เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กหญิงธันยาพร
เด็กหญิงอภิรดี
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายกิตษฎา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายชลกร
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายจักรินทร์
เด็กชายธนวันต์
เด็กหญิงวิพาวรรณ
เด็กหญิงคณิศร
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงอภิรดี
เด็กหญิงกันต์ชลิกา

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒ เด็กหญิงปรียาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓ เด็กหญิงรัตชฎาภร
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔ เด็กหญิงอินทุราภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙

เด็กหญิงพลอยใส
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงอรสา
เด็กชายสนธยา
เด็กชายทวีศักดิ์
เด็กชายคณิศร
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายวัชระ
เด็กหญิงจิรวรรณ
เด็กหญิงฐายินี
เด็กชายคาวี
เด็กชายวงศกร
เด็กชายอภิเดช
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงชลธิชา

นามสกุล
พงษ์จันทร์
เสนาจักร
หนูอ่ิม
วังคะฮาด
หัสดง
แก้วบ้านเหล่า
ทัดเที่ยง
สนกันหา
เหมื่อนภูเขียว
ยกภาษี
อัปปชชิง
ถึกสถิต
รัตนวงศ์
พันธ์ปลาโด
ปฏิพันธ์
อำพระรัตน์
สีคะปสสะ
กองศรี
แสนเภา
สิมสา
โพธิ์นอก
จันทร์ทองสี
สว่างโศรก
พรมแพน
สุขน้อย
โพธิ์ชัย
หาญไพรี
เรืองศรี
พลแสน
คนชัยภูมิ
ชัยวิจิตร
ลีนุภาพ
ศรีละว้า
เพียรชัยภูมิ
ชลบุญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง

๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก

๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก

๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก

๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม

๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแสงทองธราวาส
วัดแสงทองธราวาส
วัดแสงทองธราวาส
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดชัยศิริพนาราม
วัดชัยศิริพนาราม
วัดชัยศิริพนาราม
วัดชัยศิริพนาราม
วัดชัยศิริพนาราม
วัดชัยศิริพนาราม
วัดชัยศิริพนาราม
วัดชัยศิริพนาราม
วัดชัยศิริพนาราม
วัดชัยศิริพนาราม
วัดชัยศิริพนาราม
วัดชัยศิริพนาราม
วัดชัยศิริพนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐

เด็กชายศาตราวุธ
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายชินบัญชร
เด็กชายแสงสุรีย์
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายไชยภพ
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายอภิเดช
เด็กหญิงสโรชา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายปราการ
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงสุณิศา
เด็กชายพรหมลิขิต
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายเด่นภูมิ
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงณัฐพร

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘

ชย ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา

ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐ เด็กหญิงธนภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔

เด็กหญิงกรกนก
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กชายธีระเดช
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงสุวิมล
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กชายอัษฎา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายพัทรธร
เด็กชายฐานวัฒน์
เด็กชายไชยทัศน์

นามสกุล
กาจหาญ
วรรณพงษ์
เขียงคำ
กัญญะโสภา
กำชัยภูมิ
โหม่งพุฒ
มณีวงษ์
จันทร์สด
กงชัยภูมิ
รักษากุล
ใจบุญ
อินทร์ซีลอง
โพธาราม
สาแพงน้อย
ชำนิพันธ์
จิตกุศล
เพียมะรัง
มาตวา
เลี้ยงพรม
ดิเรกโชค
เวียงชัยภูมิ
ศรีโจมรัก
สิงหาเทพ
พงษ์สระพัง
ดอนถวิล
น้อยศรี
มีแสง
ศรีพันธ์
หอมจันทร์
สอนจ้อย
กำเนิดบุญ
สุริยันต์
พงษ์ศิลา
อินทรี
รัตนะพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม

๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม

๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยศิริพนาราม
วัดชัยศิริพนาราม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายทินภัทร
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖ เด็กชายปวริศ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗ เด็กหญิงดาริน
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘ เด็กหญิงศิรินภา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕

ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙ เด็กหญิงปรมาภรณ์

ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐ เด็กชายขจรเกียรติ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗

เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงกรอุมา
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงวรินญา
เด็กชายชยากร
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงสิรินทิพย์
เด็กหญิงอโณทัย
เด็กหญิงอนุชสรา
เด็กชายปภาวิน
เด็กหญิงดาริกา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายนพเก้า
เด็กหญิงธัญญาพร
เด็กหญิงอัติกานต์

ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘ เด็กชายเจษฎาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙

เด็กชายธรรมปพน
เด็กชายปริยากร
เด็กชายพงศพัศ
เด็กชายศักดิ์ศรีเดช
เด็กชายหัสดิน
เด็กหญิงชมนาถ
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กชายณัฐวร
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายจิรายุทธ

นามสกุล
ชุ่มนาเสียว
กาหลง
โยชัย
ประทูลทอด
กำหยุด
พิลาทอง
หมั่นคง
เงินโคกสูง
เทียมทัด
แก้วจุมพล
นาสมบูรณ์
ทองขาว
คำมูล
ตั้งภูมิ
มะยุโรวาท
ศรีชัยภูมิ
แสนมาตร
จันเทพา
โสชารี
พันธ์บุญ
แสนทำมา
มาชัยภูมิ
นาคนทรง
ต่อพันธ์
นามมะนุ
ประโยตัง
ดีดวงพันธ์
ดีดวงพันธ์
ทีชูมา
ในใจนึก
ดอนคุณศรี
ตองเงิน
แจ่มเจริญ
สารคำ
จันทมาตย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรวก

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรวก

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรวก

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรวก

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองรวก

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรวก

๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรวก

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรวก

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองรวก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐ เด็กชายต้นตระการณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔

เด็กหญิงกนกรดา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงชนธิชา
เด็กหญิงนิศารัตน์
เด็กหญิงปุณิกา
เด็กหญิงวิจิตรตรา
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงจิราพัช
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กชายยูโร
เด็กชายรัฐนนท์
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กชายกิตติภพ
เด็กชายภาราดร
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายมนฑการ
เด็กหญิงเกวริน
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงอัญชิตา
เด็กหญิงวิภารัตน์
เด็กชายธนากรณ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรพล
เด็กชายพงษ์พัฒ
เด็กชายธิติวุฒิ
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงปาริวาส
เด็กหญิงจิรญาภา
เด็กหญิงประวีณา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายกรวิชญ์

นามสกุล
มาตรไตร
ชาติแพลตา
รุกไธสง
ไชยรบ
คุ้มไข่นำ
สิงห์รอด
เดชศรี
ธงภักดิ์
วงค์นา
ช่องงาม
หล่มเพชร
มะติยะพัก
นาชัยลาน
แสงทิตย์
รักษากุล
ผักบัวแก้ว
พิมพ์โพธิ์
รินทร์ขอม
มีอิสระ
พรรณราย
พรนัชชา
บุบผาวาด
คล้ายชัยภูมิ
ศรีภักดี
มาละอินทร์
ชินสอน
โคตช่วย
จันทร์ภิรมย์
ภูเหลื่อมใส
ณัฐชยา
สร้อยลา
ตนกลาย
ประวีณา
สงวนชม
พลสวัสดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองรวก

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองรวก

๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองรวก

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองรวก
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแก

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแก

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแก

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแก
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแก

๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแก

๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแก

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดผสม
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕ เด็กชายเกียรติศักดิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑

เด็กชายไตรภูมิ
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายฝนเหนือ
เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายกฤติพงษ์
เด็กหญิงศิริรักษ์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงประภาสิริ
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงกัญชพร
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายโสภณวิชญ์
เด็กชายณัฐพากษ์
เด็กชายธีรวัชร
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายพงษ์ทวี
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายวรกันต์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงโสวิญา
เด็กหญิงณัฐรินทร์
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงญาดา

ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒ เด็กหญิงวรรณชนก
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงสุภัทรตา
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงนพนันท์
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กชายเกียรติศักดิ์

นามสกุล
ถันชนนาง
มีปญญา
ตั้งมั่น
วิจันทร์โว
คามตะสีลา
บุดสิม
สิมมา
ชินสอน
โม่อ่อน
อาจสุข
รักษากุล
ชัยประทุม
มาลา
สีทา
ชัยภูธร
ทรายทอง
กุลวิเศษ
ตาปราบ
ศรีลา
หาญกุดตุ้ม
อุดหนองเลา
รักษากุล
ใครอามาตย์
ตาปราบ
มะลัยคำ
มะติยะภักดิ์
บุญสาลี
ฐานวิสัย
วาโย
ชิงชัยภูมิ
ดาแพง
คำมะนาง
จีนเทียะ
หม้อคำฝน
เสนาฤธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแก
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแก
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก

๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแก

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก

๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

สังกัดวัด

วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๑๓๙
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐

เด็กหญิงสโรชา
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงช่อลดา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงธาดารัศมิ์
เด็กหญิงธิดาฟา
เด็กหญิงนัตทิชา
เด็กหญิงนุกุล
เด็กชายบารมี
เด็กหญิงเปรมปรี
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงพรพิสา
เด็กหญิงพิกุล
เด็กชายวรณัฐ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวิทวัธ
เด็กชายศักรินทร์
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กชายสรัณธร
เด็กหญิงสิริขวัญ
เด็กหญิงสุกัลยา
เด็กหญิงสุธารินี
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายโกวิทย์
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงฐานิต
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธรรมรัตน์
เด็กชายนินปพัทธ์
เด็กชายบรรพต

ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔

นามสกุล
มะติพะยัก
จำปาวงษ์
ฟุงสวรรค์
นันโท
เข็มชารี
ศรีเสน่หา
ผลภิญโญ
อามาตย์
มอไธสงค์
นามโคตร
จันหนองแวง
พันธ์ยาง
สีราช
มูลหา
ต่อพันธ์
จันทะเสน
แทนรินทร์
ใจสว่าง
ชื่นแจ้ง
หวังพันกลาง
เหมาชัย
บุญเต็ม
พงษ์ก่ิง
พิมชัย
บุญอุตตะ
นามวงศ์
สาริการ
ฟุงสวรรค์
สิงห์หลง
ทาท่าหว้า
แก้วฤาชา
บุญโยธา
เศรษสุวรรณ์
คันสูงเนิน
แก้วธรรม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงพอง
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง

สังกัดวัด

วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงปภัสรา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖ เด็กชายปติ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗ เด็กหญิงพัชรพร
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘ เด็กหญิงพิชชาพร
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕

ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙ เด็กหญิงพิมลวรรณ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒

เด็กหญิงรวิสรา
เด็กหญิงรินลดา
เด็กหญิงรุ่งไพลิน
เด็กหญิงวันวิสาข์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายวีรศักดิ์
เด็กหญิงสิริกร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงอภิรัชดา
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กชายเอกกวิน
เด็กชายกฤษฎา

ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙

เด็กชายจาตุรงค์
เด็กชายชินราช
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กหญิงณัฐมล
เด็กหญิงธนาภา
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กชายพิชัย
เด็กหญิงภาดา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กชายวรพล
เด็กหญิงศุภัชนาช
เด็กชายสุรชัย
เด็กชายกิตติพิชญ์

นามสกุล
โสดาวรรณ
ต่อเงิน
เพ็ชรดีคาย
รุญยุทธ
เหล่าแค
อุตสาห์
คุณทรัพย์
จวบสุข
หงษ์คู
ปชชามูล
อ่องชา
อ่อนละออ
ศรีทอง
รัตนประทุม
วิปราญ
สิทธิสอน
พระเสนา
ทะธรรมมัง
ทะธรรมมัง
รันติยา
โชติ
จันทร์คำ
สุริเยศ
ชัยหานิตย์
บุญโยธา
สีหามาตย์
ถาวงษ์กลาง
คงทรัพย์
แก้งบ้าน
พัฒอำพันธ์
ทุมหนู
มูลมา
โพธิ์ศรี
ตอเงิน
ช่างภา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐

เด็กชายคาลซิโอ
เด็กชายจิตตินันท์
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายณัฏฐ์ศรุต
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนาณุกูล
เด็กชายธนาธร
เด็กหญิงธันยธร
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายนิชคุณ
เด็กหญิงบัณฑิตา

ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑

ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒ เด็กหญิงปวันพัสตร์

เด็กหญิงพรรวินท์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔ เด็กชายพิทักษ์พงศ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕ เด็กชายพีรเทพ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓

ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖ เด็กหญิงเพียงตะวัน
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔

เด็กชายภคนันท์
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงวรดา
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายวีรภาพ
เด็กหญิงอรนิชชา
เด็กหญิงจิรารัชต์
เด็กชายเจษฎากร
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายชัยพันธุ์
เด็กชายชินภัทร์
เด็กหญิงณภัทร
เด็กชายทิพากร
เด็กชายธนวรรธน์
เด็กชายธเนธ
เด็กชายธีระพันธ์
เด็กหญิงนภัสอร
เด็กชายนัฐภูมิ

นามสกุล
มาลากอง
ดวงนิล
อุทัยเลี้ยง
วิเศษวงค์ษา
พื้นดอนเค็ง
ดวงคำ
สวนทอง
ตอเงิน
แนวถาวร
หวังเลี้ยงกลาง
แก้วรักษา
ชมถิ่น
พลเดช
วันชัย
ไพรพฤกษ์
เต้าชัยภูมิ
ก้านกล้วยกลาง
นานอก
ดิรกราบ
คันสูงเนิน
จันทระ
ค้ายชัยภูมิ
แสนนอก
วงษ์ละคอน
บุญภูมิ
นาไชฤทธิ์
นวนละออง
แพงวงษ์
สิงห์สี
ประเสริฐสังข์
ราชวงษ์
บุญสงกา
พากเพียร
คำหงษ์
ศรีชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล

๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง
วัดปาโคกกุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพรนภา แหชัยภูมิ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖ เด็กหญิงพรพิสุทธิ์ อาจกล้า
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗ เด็กหญิงพัชรพร อืนมัง
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘ เด็กหญิงพัชรวรินทร์ คาดสนิท
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙ เด็กชายพิชญา
ศรีสะอาด
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐ เด็กชายพีรภัทร พิมสอน
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑ เด็กหญิงภัทรวดี แก่นพรมมา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒ เด็กชายภาณุวัฒน์ ปราบคนชั่ว
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓ เด็กหญิงภูริชญา นิวงษา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔ เด็กหญิงโยษิตา รัตนประทุม
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕ เด็กหญิงวรดา
ใจอดทน
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖ เด็กชายสหโชค ชำนาญวงศ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗ เด็กชายโชคชัย
วงษ์อินตา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘ เด็กชายทินกร
สระผม
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙ เด็กชายธีรเทพ
เจริญพล
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐ เด็กชายวรภัคร ชาตรี
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑ เด็กหญิงสิรินภา พรมเดื่อ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒ เด็กหญิงสุภัทรตรา บุญเพ็ง
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓ เด็กหญิงนภัส
ศรีจันทร์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔ เด็กชายสันติสุข เปยสงวน
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕ เด็กหญิงเก็จแก้ว ภิรมย์ไกรภักดิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖ เด็กหญิงจิรภัทร คำหาญพล
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗ เด็กชายเจษฎา
แสงลา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘ เด็กหญิงชลดา
กระจ่างศรี
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙ เด็กหญิงชลดา
สุวรรณชัย
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐ เด็กชายปราบดา ขวกเขียว
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑ เด็กหญิงพิชญาพร อินทร์เกิด
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒ เด็กหญิงมณีวรรณ ทองสุข
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓ เด็กหญิงเยาวเรศ ไข่ชัยภูมิ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔ เด็กหญิงวริสา
สว่าง
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕ เด็กชายวัชร
คำใส
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖ เด็กหญิงสุภาวดี เทียบเฮียง
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗ เด็กหญิงจิรัชญา บรรดาศักดิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘ เด็กชายชรินทร์ อินทะสังข์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙ เด็กชายณัฐดนัย ไพคำนาม
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล

๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีดา

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีดา
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีดา
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีดา

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีดา
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีดา

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีดา
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีดา
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีดา
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีดา

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีดา
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีดา

๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสีดา
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาสีดา
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงมะนาววิทยา
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงมะนาววิทยา

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงมะนาววิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐

เด็กชายตรีเทพ
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงนภัสรา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายวีรศักดิ์
เด็กหญิงศรันญา
เด็กหญิงศิริณพา
เด็กชายสุภกร
เด็กชายพีระพงษ์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงทักษอร

ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑

ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒ เด็กหญิงพิชชากานจ์

เด็กชายภูมิณัฐ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔ เด็กชายภูมิตะวัน
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕ เด็กชายศุกลวัฒน์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖ เด็กหญิงสุมิตตา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓

ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงกรกัญญา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙ เด็กหญิงกวินตา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘

ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑ เด็กหญิงกัณฐ์ญารัตน์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔

เด็กหญิงกุลณัฐ
เด็กชายคุณากร
เด็กชายณพัทร์
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงดุษฎี
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงนิธิพร
เด็กหญิงปริมรตา
เด็กชายปติภูมิ
เด็กชายวุฒิกานต์
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายสิทธิศักดิ์

นามสกุล

กิ่งกุลทา
เสนาหมื่น
แสงเสถียร
เหล่าลาด
อวดอ่อน
เงางาม
พันธ์ยาง
พลฤทธิ์
วังสระ
พลอยขุนทด
ตระกูลศรี
คำโนนกอก
กลึงกลางดอน
ไชยคชบาล
ชาเนตร
สัญญากรณ์
พรมเดื่อ
ไขแสง
นันทะรัตน์
คำโนนกอก
สุดมั่งมี
ยศมาศ
ทำดี
โคตรอาสา
อินต๊ะหา
ขวัญชัชวาล
ภิรมย์ไกรภักดิ์
ฝาชัยภูมิ
หาญแท้
โกมุทธรรมธาดา
จิตรธร
ขีดเขียว
วัยสุวรรณ์
แก้วเมืองกลาง
เลิศสมบัติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงมะนาววิทยา

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงมะนาววิทยา
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงมะนาววิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงมะนาววิทยา
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงมะนาววิทยา

๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงมะนาววิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงมะนาววิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงมะนาววิทยา

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายเสกสรร
เด็กหญิงอนุชิตรา
เด็กหญิงอรสา
เด็กหญิงอริศรา
เด็กชายอัฐศราวุธ
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กชายณัฐกิตต์
เด็กหญิงวิกาญดา
เด็กชายวีระเดช
เด็กชายสรณ์สิริ
เด็กชายสิทธิรัตน์
เด็กหญิงจินดารัตน์
เด็กชายชินกรณ์

ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘

ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙ เด็กชายณัฐภูมินทร์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙

เด็กหญิงไทณิชา
เด็กชายธนโชค
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงเบญจพร
เด็กชายพงศกรณ์
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงศุภลักษณ์
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายอโนชา
เด็กหญิงอภิษฎา
เด็กชายอัษฎา
เด็กหญิงจันทภา
เด็กชายฉัตรวิรุฬห์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชัยพร
เด็กหญิงณัฐทิชา
เด็กชายธงศกร

นามสกุล

เกื้อหนุน
แสนสระ
ฝาชัยภูมิ
มุงคุณคำชาว
น้อยบุญทำ
เครื่องสูงเนิน
วายร้อน
เจริญผล
เมธีปญญากุล
บุตรราศรี
เหมือนเรา
พรมเดื่อ
คำภีระ
โคตวงษา
นามสพุง
โพธิ์ศรีงาม
รักจันดา
ผมเงิน
พับโพธิ์
การะเกษ
ฦาชา
วันสา
โสวรรณี
เนตรเสริมทรัพย์
เรียบร้อย
พรมเดื่อ
จันปาน
หมวดเมืองกลาง
อินศร
ใจชัยภูมิ
กงชัยภูมิ
ชื่นนอก
คำหาญพล
ยอดเจริญ
ผิวขาว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) วัดโพธิ์ศรี

หมายเหตุ

๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) วัดโพธิ์ศรี

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) วัดโพธิ์ศรี
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) วัดโพธิ์ศรี
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) วัดโพธิ์ศรี
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) วัดโพธิ์ศรี
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวโสก
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวโสก
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวโสก
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวโสก
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวโสก
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวโสก

๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว

วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดมุจรินทร์
วัดมุจรินทร์
วัดมุจรินทร์
วัดมุจรินทร์
วัดมุจรินทร์
วัดมุจรินทร์
วัดมุจรินทร์
วัดมุจรินทร์
วัดมุจรินทร์
วัดมุจรินทร์
วัดมุจรินทร์
วัดมุจรินทร์
วัดมุจรินทร์
วัดมุจรินทร์
วัดมุจรินทร์
วัดมุจรินทร์
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐

เด็กชายประเสริฐ
เด็กหญิงภัทราภา
เด็กหญิงเมญาวี
เด็กหญิงยุวลี
เด็กชายรพีพัฒน์
เด็กชายรังสรรค์
เด็กชายวัจนกร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงอรภิญญา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายอัยรา
เด็กชายกรินทร์

ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕

ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖ เด็กหญิงกานต์พิชชา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑

เด็กชายคมสันญ
เด็กชายจักรกิจ
เด็กหญิงจิรารัตน์
เด็กชายชานนท์
เด็กชายญาณวัฒน์

ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒ เด็กชายฐิติกรบวรศาสตร์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔

เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายณัฐรัฐ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัช
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธัญศิณี
เด็กหญิงธีราพร
เด็กหญิงนงนุช
เด็กหญิงนพัชชา

นามสกุล
ปทิตตานารา
หมื่นจิตร
คนเพียร
ทวนไธสง
คำย่อย
วิรุณพันธ์
บัวนาค
หาญวงษ์
ดีบาล
ขันชัยภูมิ
จิตรโคตร
ชิดประทุม
อร่ามชัย
ยุ่นชัย
แก้วตา
ภิญโญยาง
สัจจะเวทะ
สนิทมาก
รัตน์บ้านด่าน
ลาภชัย
ชมพิพัฒน์
สัจจะญาติ
วิเศษชาติ
กู้เขียว
สนเจริญ
จันดาเขียว
ศกภูเขียว
แควภูเขียว
เลขาโชค
ครองทรัพย์
ล้วนมงคล
กู้เขียว
ลือหาร
ผงอินทร์
ลาภทวี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)

๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)

๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕

เด็กหญิงนรินทิพย์
เด็กหญิงนิตยา
เด็กชายนิธิกร
เด็กหญิงปนิตา
เด็กหญิงปรียาภัทร

ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐ เด็กชายปญญพัฒน์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑ เด็กหญิงปยะวรรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐

เด็กหญิงพรชนัน
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายพิชิต
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายยศกร
เด็กชายรัชภูมิ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑ เด็กหญิงเลอลักษณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙

เด็กหญิงวรรณิสา
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กชายศรัณยภัทร
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายสิปปกร
เด็กหญิงสุพรรญา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงหิรัณยกุล
เด็กชายอชิรวิชญ์
เด็กชายอติวิทย์
เด็กหญิงฐานิดา
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธราเทพ
เด็กชายธิติสรณ์
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กชายนิลวัฒน์

นามสกุล
กล้าเมืองกลาง
นวลมา
เสมาทอง
ธรรมกุล
บุญปอด
ท้าวน้อย
กล้าเมืองกลาง
ก้อยจะบก
นิลโอโล
ศรีละโคตร
จุลละนันท์
บัวกรต
พลอยขุนทด
ศรีชุม
สวนจรูญ
เสมาทอง
ดวงกาง
ลือปญญา
จันโสธร
ลือกำลัง
ภูมี
ฦาปญญา
ลาภสถิตย์
ทวดสุวรรณ์
พรมรัง
พลลือ
หารจริง
ลาภชัย
ใยวังหน้า
แปวชัยภูมิ
ทะลิ
จอกเงิน
คลังทอง
บำรุงเชื้อ
หงษ์ชัยภูมิ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)

๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)

๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐ เด็กหญิงปลายฟา เหล่าปนเพชร
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงฟาใส
เด็กชายเมืองมนต์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสุริโย
เด็กหญิงกรกมล
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กหญิงเกวลิน

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐ เด็กหญิงเกษศิรินทร์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗

เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กชายจักรกฤช
เด็กหญิงจิรชญา
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายณฐปกรณ์
เด็กหญิงณัฏฐมน

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘ เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙ เด็กหญิงณัฐชนันท์พร

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔

เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงณัฐวิมล
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนากร

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕ เด็กหญิงธัญญ์นิรชา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖ เด็กหญิงธิดาวรรณ

เด็กชายธีรนัย
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘ เด็กชายปฐวีกร
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙ เด็กหญิงปณิดา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐ เด็กหญิงปพิชญา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑ เด็กหญิงปราณณิชา

เด็กชายปญญากร
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓ เด็กชายพัสกร
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔ เด็กหญิงแพรวา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒

เลขนอก
กาวะโล
ต่อชาติ
โพธิ์นาแค
วังคำหาญ
แต้มวงค์
มงคลจิตร
เคลือบด้วง
จอกแก้ว
รอนยุทธ
บุตรโคตร
ทองมี
กองทอง
งามใจ
หลงจำปา
ประทาย
พิมสิม
แม้นมาตย์
เชาวน์เจริญชัย
สุวรรณปณฑะ
สุดชา
เงินอุดม
ปราณีชนม์
พุทธเสน
มงคลจิตร
ทวีชีพ
ปราบเพ็ชร
พัฒนปฏิมาพร
ทะกอง
ยอดสุวรรณ์
โสรัจจ์
สูงชัยภูมิ
งามประเสริฐ
คาดสนิท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕

เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงภัทรินทร์
เด็กชายภูธเนศ
เด็กชายเมทัศน์
เด็กหญิงโยสิตา

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑ เด็กหญิงรุ้งราวรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖

เด็กชายวรโชติ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายศิวกร
นางสาวสมสถิตย์
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กหญิงสุจิตตรา
เด็กชายอนุภัทร
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงอรนภา
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กหญิงชญานุช
เด็กหญิงชนิฏาพร
เด็กหญิงชมพูนุช

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗ เด็กชายปรัชญาวัฒน์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔

เด็กหญิงพิชยธิดา
เด็กชายนภัสกรณ์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงศิริวิมล
เด็กหญิงอธิญาภา
เด็กชายภูริณัฐ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงญาณภา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗ เด็กหญิงณัชริญา
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘ เด็กชายธนวัฒน์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙ เด็กชายธีรวัฒน์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖

นามสกุล
ทวีทรัพย์
นราพงค์
วรรณพงษ์
ถาวงษ์กลาง
ทวีโชค
นาคคำ
ชัยรัตน์
พรหมทา
ชำนาญปน
กำเนิดจอก
สัสสะดี
นราพล
ศูนย์กลาง
ร่างเจริญ
หิรัญงาม
กุลดิลก
เพิ่มพูล
รุ่งเปา
เทียมชัยภูมิ
สิงห์ชัย
ธรรมกุล
บุญโนนแต้
นรายรัมย์
ประสานศักดิ์
ประสานศักดิ์
บุญยืน
รอนศึก
ภูวา
ดียางหวาย
บุญร่วม
ปอมสุวรรณ
งอกนาวัง
ทวีเงิน
สังดนตรี
ศรีพุทธา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๒๐/๐๖/๒๕๓๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐

เด็กชายวันชัย
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงฐิติชญา
เด็กหญิงนพจิรา
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายอทิสไร
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กชายกฤตนัย
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงคุณัญญา
เด็กชายชนะพล
เด็กชายชินคุณ

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘

เด็กหญิงชุติมณฑ์
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กหญิงฐิติชญาน์
เด็กหญิงฐิวาริณ
เด็กชายณัฐกร

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙ เด็กชายณัฐกาญจน์

ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔

เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงณิฐานันท์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายนิธิกร
เด็กหญิงนิลาวัลย์
เด็กชายปยณัฏฐ์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรรวี
เด็กหญิงพิชชาอร

นามสกุล
ปนมูล
สุมาลี
มาฆะเซ็นต์
ลานำเที่ยง
ดงลุน
นัยลี
คาดสนิท
วิรัตน์
พงษ์สุพรรณ
เมืองขวา
มนต์ชัยภูมิ
นราพงษ์
เจียยางหวาย
หลงสอน
พินิจผล
งานยางหวาย
ภูดวง
บุญชัย
โคตวี
แก้ววงษา
เทียมคำ
ศรีสุโคตร
แจงกลาง
แกมมงคล
ดินชัยภูมิ
นามเรือน
สวนสนาม
แสงพรหม
ฟกทอง
รอญยุทธ
อุ่นอินต๊ะ
ปตถา
กาลาม
ทวีทรัพย์
พรหมจรรย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม

๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม

๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม

๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพิมญาดา ชัยกิจ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖ เด็กชายพีรวัส
ตอฤทธิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗ เด็กหญิงภริพร
แสงสะกา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘ เด็กหญิงภัชสิมาภรณ์ คงสตรี
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙ เด็กหญิงภัทรวดี ศรีกรมราช
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐ เด็กชายภูธาร
กันหาชิน
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑ เด็กชายภูเบศ
สุรวิริยาการ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒ เด็กชายภูรินทร์ ทวีชาติ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๑๓ เด็กหญิงยวิษฐา วงศ์แก้ว
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๑๔ เด็กหญิงวนัสนันท์ สีลากัน
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๑๕ เด็กหญิงวรญาดา คงสตรี
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๑๖ เด็กหญิงวัลลภา ศรีโชค
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๑๗ เด็กชายศรัณยพงศ์ ธรรมวงศ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๑๘ เด็กชายศักรินทร์ บุญคำ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๑๙ เด็กหญิงศิรินทิพย์ สร้างคำ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๒๐ เด็กหญิงศิริวรรณ ราชบุตร
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๒๑ เด็กชายศุภกร
แสงคำ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๒๒ เด็กชายศุภักษกร นิลแสง
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๒๓ เด็กหญิงสุทธิอร ดังโพนทอง
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๒๔ เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ผลาศรี
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๒๕ เด็กชายสุภกฤษ งามสวัสดิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๒๖ เด็กหญิงสุภัตรา รอญยุทธ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๒๗ เด็กหญิงอภิชาดา ปาสาริตา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๒๘ เด็กหญิงอัญชิตา พิมอุบล
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๒๙ เด็กชายจิรายุ
ชิมโพธิ์คลัง
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๓๐ เด็กชายพีรวัฒน์ ศิริรักษ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๓๑ เด็กชายอภิชาติ พัฒทุม
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๓๒ เด็กชายนรวิทย์ แย้มฎีกา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๓๓ เด็กหญิงพัทรวดี หมู่หาญ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๓๔ เด็กชายจักรพร เหลาเกตุ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๓๕ เด็กหญิงณัฐวรรณ คงแก้ว
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๓๖ เด็กชายพลพิพัฒน์ บำรุงวงษ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๓๗ เด็กชายภาคิน
กุลจันทร์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๓๘ เด็กชายสายธาร เปงคอนสาร
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๓๙ เด็กชายเตวิช
ทิพวงค์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม

๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม

๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม

๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบัง
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบัง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเทพธรรมคุณ
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๖๐

ชื่อ

เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กหญิงดวงพร
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายธราเขต
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กชายศรัณย์
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายพศวีร์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายอชิตพล
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงจิรถิญญา
เด็กชายภูผา
เด็กหญิงวิริยา

ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๖๑ เด็กหญิงแก้วกัญญา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๗๔

เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายวรพงษ์
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงกนกนภัส
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงวิรัตน์ดา
เด็กหญิงสุทิพร
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงสุมาลี
เด็กชายสุเมธ
เด็กชายอติวิชญ์
เด็กหญิงสุภัทรา

นามสกุล
จันสา
เชื้อจำเริญ
กุลดา
สิมมา
วังภูมิใหญ่
สังข์พิมพ์
สายสมร
โชคเฉลิม
ขวัญโพก
แจ่มดี
นรินจันทร์
บุญโสภณ
ทุมเที่ยง
คำเจียก
สีหะ
สอนลา
บุดดาสาร
บัวทุม
กาจู๊ด
ปลื้มวงษ์
มูลภูเขียว
เชื้อวิเศษ
ต่อทุน
ภารรัศมี
เค้พวง
กระแสฉิมพลี
แก้วพวง
หินวิเศษ
นามา
นามวงศ์
กาญบุตร
เย็นปญญา
อุตไธสง
เชื้อสีเปง
บุญเต็ม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองบอน
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองบอน
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองบอน
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเกาะ
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเกาะ
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเกาะ

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเกาะ
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเกาะ
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเกาะ

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาเกาะ
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาเกาะ
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเกาะ
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเกาะ

๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไห

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๗๕

เด็กหญิงชลธิฌา
เด็กชายปรีชาพล
เด็กหญิงปาวินา
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนกร

ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๘๐

ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๘๑ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๘๒

เด็กหญิงอิสรียา

ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๘๓ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๐๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๐๗

เด็กหญิงทิพวัลย์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนัทธมน
เด็กหญิงปริยาภัทร
เด็กหญิงขวัญนภา
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงฐิติภรณ์
เด็กชายณัฐิวุฒิ
เด็กหญิงธิดาวัลย์
เด็กหญิงวรินธร
เด็กชายสุธิโชค
เด็กหญิงสุปรียา
เด็กหญิงอโนชา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายชยานนท์
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงมานิตา
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กชายอัคคพล
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กชายปฏิภาณ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๐๘ เด็กหญิงภัททิยาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๐๙

เด็กหญิงรมิตา

นามสกุล

อินอิ่ม
ลาสุ
ปลื้มกมล
ตลับเงิน
ต้นภูเขียว
บัวทุม
โพธิ์เงิน
หอมสุข
แก้วแย้ม
อินทร์เอี่ยม
กุลดา
เย็นอารมย์
ประหวาน
บุญรักษา
พลเยี่ยม
แพงทอง
เย็นปญญา
บุดหวัด
ต่อทุน
บุญบำรุง
บุญอุ้ย
ปนนะถุภา
หันชื่น
ตลับงา
ภูหมอก
ภูมิคอนสาร
โงนมณี
เดชบำรุง
ผลลา
เทพวงค์
เต็มแก้ว
เดชประกอบ
เย็นปญญา
เสาว์ยงค์
สิงห์พัฒน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไห
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไห

๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไห
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยไห

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไห
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไห
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไห
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไห
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนหัวนา

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหัวนา
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหัวนา

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนหัวนา
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหัวนา

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด

๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด

๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด
๒๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำพุหินลาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๑๓๙
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๑๐

เด็กชายธีราพร
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายชลกร
เด็กชายธนาเดช
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายอรรชนนท์
เด็กชายอัฏฐวัฒน์
เด็กชายกิตติศักดิ์

พิมล
ประกิจ
สีมาวงษ์
สามารถกิจ
ไทยลา
ผาสุข
สิงหา
ทวีศักดิ์
พูนประสิทธิ์

๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มปอย

เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายชยางกูร
เด็กชายไชยพัฒน์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายณัฐวรรธน์
เด็กชายดำรงณ์ขัน
เด็กหญิงทิตชญา
เด็กชายธนรัตน์
เด็กชายธัญกร
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กหญิงปพิชญา

พันกลาง
บุญทัน
ฤทธิ์จำรูญ
จันเติบ
รัศมีวรพงศ์
บุตรโท
ดาสิงฆ์
นามจัตุรัส
โสภกุล
โฮมจัตุรัส
นงนุช
วิเศษศรี
คำมี
สีมาวงษ์
พันทะสอน
ครอบบัวบาน
เข็มมี
สีบัวบาน
ธรรมคุณ
สว่างจิตร
ธงสันเทียะ
หน้าบัณฑิต
เทียวประสงค์
ซองทอง
น้อยสุวรรณ
ศรีบุญ

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๓๐

ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๓๑ เด็กหญิงปณฑิตาพร
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๔๔

เด็กหญิงปย์วรา
เด็กชายศรเพชร
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายเอกวัฒน์
เด็กหญิงเอวิกา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงธิชานันท์
เด็กชายบัญชา
เด็กชายวีระภัทร
เด็กชายจันทกร
เด็กหญิงจิตรดา
เด็กชายดนุเดช
เด็กชายทัตทน

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มปอย

๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

๐๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

๐๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุฉนวน
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุฉนวน
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ากูบ

๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น

๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดซับใหญ่พัฒนา
วัดซับใหญ่พัฒนา
วัดซับใหญ่พัฒนา
วัดท่ากูบ
วัดซับใหม่
วัดซับใหม่
วัดซับใหม่
วัดซับใหม่

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๔๕

เด็กชายธนพล
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กหญิงธันยาภร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนลิณี
เด็กหญิงปองขวัญ
เด็กชายพงษ์พัฒน์
เด็กชายพิฆเนตร
เด็กหญิงมณฑิตา
เด็กหญิงวรันธร
เด็กชายวิรัช

ดาดสันเทียะ
ดีน้อย
ประดับวงษ์
แหลมฉลาด
งามสันเทียะ
เดชสูงเนิน
เสาโกมุท
หาญรบ
เหล่าโนนคร้อ
จันณรงค์
ตุรัส
จำปาศรี
ชัยมีแรง
เหล่าโนนคร้อ
พรมภักดี
ต้านกลางดอน
ทองอยู่
โฉสูงเนิน
บุญมาแสนตระกูล
โสนโชติ
จะนะสมบัติ
ภูมิธิ
ศรีวิเศษ
ทาสีขาว
จันทร์อาจ
เวชสัสต์
เชื่อมมะรัง
โกสันเทียะ
ท้าวจัตุรัส
แซ่หลู
อุคำ
เลาลาด
อรชร
คำกอง
สิทธิพล

ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๕๕

ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๕๖ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๗๙

เด็กหญิงปณณพร
เด็กหญิงมีนรดา
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงเปรมสุณีย์
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงฌัชชา
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายณิชนันทน์
เด็กหญิงเด่นนภา
เด็กชายต้นนำ
เด็กชายธเนศ
เด็กชายธรรมนูญ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพีรพล
เด็กชายภควัฒน์
เด็กหญิงรติยา
เด็กชายวริทธิ์ธนา
เด็กชายวสุพล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น

๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับใหม่
วัดซับใหม่
วัดซับใหม่
วัดซับใหม่
วัดซับใหม่
วัดซับใหม่
วัดซับใหม่
วัดซับใหม่
วัดซับใหม่
วัดซับใหม่
วัดซับใหม่
วัดซับใหม่
วัดซับใหม่
วัดซับใหม่
วัดซับใหม่
วัดซับใหม่
วัดซับใหม่
วัดโกรกตาแปน
วัดโกรกตาแปน
วัดโกรกตาแปน
วัดโกรกตาแปน
วัดโกรกตาแปน
วัดโกรกตาแปน
วัดโกรกตาแปน
วัดโกรกตาแปน
วัดโกรกตาแปน
วัดโกรกตาแปน
วัดโกรกตาแปน
วัดโกรกตาแปน
วัดโกรกตาแปน
วัดโกรกตาแปน
วัดโกรกตาแปน
วัดโกรกตาแปน
วัดโกรกตาแปน
วัดโกรกตาแปน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๘๐ เด็กหญิงวิชยาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๙๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายสรัล
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงชนัญญา
เด็กหญิงรินลดา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายนรานันท์
เด็กชายภัครพล
เด็กชายรามเทพ
เด็กชายสินมหัต
เด็กหญิงทิพย์นภา

ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๙๕ เด็กชายประภัสพงษ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๑๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๐๑

เด็กหญิงศศิกร
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนภัสลา
เด็กชายนัฐกรณ์

ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๐๒ เด็กหญิงเบญญาภา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๑๔

เด็กหญิงปยะมาส
เด็กชายวิชญ์ภาส
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงยุพารัตน์
เด็กชายรณกฤต
เด็กชายวรากร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงหนึ่งนีดา
เด็กหญิงอนันดา
เด็กหญิงอนุธิดา

นามสกุล
ไวดา
จันนพคุณ
ถูปาอ่าง
ประโคทัง
ภิรมย์ชม
ศรีวิเศษ
ภูมิธิ
รักมี
สุริวรรณ
เพ็งพูน
กักจัตุรัส
พวงมาลัย
พัฒนกุล
ปรางค์นอก
ทุมคำแก้ว
ศรีสงคราม
คำลาย
เพ็ชรมีดี
จันทร์กุล
มีพัฒน์
เรียงสันเทียะ
เวินสันเทียะ
ประสังคะเต
จอมสันเทียะ
คุณตง
มาหนองโดน
จานนอก
โพธิ์นอก
เนียมศรี
เงินมาก
ราชรี
ฆ้องนอก
พื้นทะเล
มูลสันเทียะ
อินทรเอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี วัดโกรกตาแปน

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี วัดโกรกตาแปน
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี วัดโกรกตาแปน
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี วัดโกรกตาแปน

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี วัดโกรกตาแปน
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี วัดโกรกตาแปน
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนสามัคคี วัดโกรกตาแปน

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกคร้อ
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกคร้อ
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกคร้อ
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแขม

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโกรกกุลา
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโกรกกุลา

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโกรกกุลา
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตอ

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

วัดอโศการาม
วัดอโศการาม
วัดอโศการาม
วัดโกรกกุลา
วัดโกรกกุลา
วัดโกรกกุลา
วัดโกรกกุลา
วัดโกรกกุลา
วัดโกรกกุลา
วัดโกรกกุลา
วัดบึงบริบูรณ์
วัดบึงบริบูรณ์
วัดบึงบริบูรณ์
วัดบึงบริบูรณ์
วัดบึงบริบูรณ์
วัดบึงบริบูรณ์
วัดบึงบริบูรณ์
วัดบึงบริบูรณ์
วัดบึงบริบูรณ์
วัดบึงบริบูรณ์
วัดบึงบริบูรณ์
วัดบึงบริบูรณ์
วัดบึงบริบูรณ์
วัดบึงบริบูรณ์
วัดบึงบริบูรณ์
วัดบึงบริบูรณ์
วัดบึงบริบูรณ์
วัดบึงบริบูรณ์
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๑๕

เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กชายธนกร
เด็กชายธีรกานต์
เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กชายโกวิทย์
เด็กหญิงธีราพร
เด็กชายภัคพล
เด็กชายเมธัส
เด็กชายรุจน์ติพงษ์
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงนภัสรา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายปพน
เด็กหญิงพรทิตา
เด็กหญิงพีรยา
เด็กหญิงยุวดี
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงอัญชัญ
เด็กหญิงฐิติยา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณิชาภรณ์
เด็กหญิงณีรนุช
เด็กหญิงตะวัน
เด็กชายปาราเมศ
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสุพัชญา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายนันทปรีชา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพัฒนพล
เด็กชายพาสูง
เด็กชายรชต

ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๔๙

นามสกุล

โพธิ์นอก
ช้างแก้ว
เคล้าเคลือ
ชัยกิจ
ชำนาญจิตร
มณีรัตน์
บึนขุนทด
กุมขุนทด
อินศิริ
รักมิตร
ศรีไตรภพ
ประภัสสร
สุขนิล
ศรีไตรรัตน์
โพธิ์นอก
ศิริวัฒน์
ดังใหม่
มีเค้า
หมั่นพงษ์
ชลไพร
นันตื้อ
พันธ์ภูมิ
พุทธิสา
พิมพ์จำปา
แก้วกระจ่าง
สุดใจ
ลาทวี
อาซัง
กว้างนอก
พงษ์สระพัง
ขันตรี
ผาดำ
บุญแสง
หาญศึก
ธิมิลกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม

วัดหนองขาม (บ้านหนองขาม)

๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม

วัดหนองขาม (บ้านหนองขาม)

๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม

วัดหนองขาม (บ้านหนองขาม)

๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม

วัดหนองขาม (บ้านหนองขาม)

๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล

วัดกะฮาด
วัดกะฮาด
วัดกะฮาด
วัดกะฮาด
วัดกะฮาด
วัดกะฮาด
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดมณีรัตนาราม
วัดมณีรัตนาราม
วัดมณีรัตนาราม
วัดมณีรัตนาราม
วัดมณีรัตนาราม
วัดมณีรัตนาราม
วัดมณีรัตนาราม
วัดมณีรัตนาราม
วัดมณีรัตนาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม

๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล

๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล

๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๕๐

เด็กชายหัสกร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายคุณากร
เด็กชายปวรัตถ์
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายปริญญา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๕๖

ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๕๗ เด็กหญิงกัญญาพัชร
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๘๒

เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงสุธีรา
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กหญิงไอนารีน
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กหญิงชิดชนก
เด็กหญิงบุณย์ธิดา
เด็กหญิงอรสุดา
เด็กหญิงเปรมฤดี
เด็กหญิงภูฟา
เด็กหญิงวาศิณี
เด็กหญิงเอมอร
เด็กหญิงกัญญานัฐ
เด็กชายพลากร
เด็กชายอัฐดาวิทย์
เด็กชายชลชาติ
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงศิริขวัญ
เด็กหญิงแพรวรุ่ง
เด็กหญิงธัญพิมล
เด็กหญิงญาณิศา

ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๘๓ เด็กหญิงพิมลวรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๘๔

เด็กหญิงสุภาพิชญ์

นามสกุล
แผ่นทอง
ประกอบดี
ผาทอง
สอนไธสง
ชำนาญ
ชัยศรี
นามผา
นามผา
ผาทอง
กะการดี
ผลภิญโญ
ปนจอม
ไชยกิ่ง
สนธิสัมพันธุ์
มีวิชา
นุกูลการ
ดาปาน
กาฬปกษิน
สันขุนทด
สีหาวัตร
อุปถัมภ์
โยกแปน
ประชามอญ
เห็มพิลา
แผ่นทอง
แผ่นจินดา
คึ้มภูเขียว
ประโยชน์มี
ผลเหลือ
นันทบุญมา
ประกอบดี
วณิชปรีชา
เทพาขัน
ทิพย์สุข
ซ่อนบุญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๘๕

เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงณัฐฐาวดี
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายจีรภัทร
เด็กหญิงธิชานัน
เด็กหญิงสลิษา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายชวกร
เด็กหญิงวันนิสา
เด็กชายพงษ์เทพ
เด็กชายตรัสตรัย
เด็กชายศิลปชัย
เด็กชายเตชินทร์
เด็กชายศรายุทธ
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงมิ่งกมล
เด็กหญิงอัญญาณี
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงอรพิชา
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงทักษิณา
เด็กหญิงทิพย์สุดา
เด็กชายสุรพัศ
เด็กชายชัยพล
เด็กหญิงอภิญญ์ภัส
เด็กหญิงชนกสุดา
เด็กหญิงจิรธิดา
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา
เด็กหญิงญาณภัทร
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงรัตติยา
เด็กหญิงธันยรัตน์

ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๒๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๑๙

นามสกุล
วิจิตรจันทร์
ขาวหนู
เฟองฟู
ดิลกลาภ
ประวันจะ
เหล่าพิสัย
แก้วดวงดี
อินทรสังข์
บัวเสริฐ
ผาดำ
กองศรี
ขุนชัย
สีอุปจชา
เทพจันทร์
แผ่นผา
ขรรค์แก้ว
จำปา
มูลคำ
โชคบัณฑิต
คูณสิงห์
พิมโคตร
ศรีพรม
ดีมิตร
ชำนาญ
ศรีสุทอ
แผ่นสุวรรณ์
กฤษณา
ชุ่มกระแสร์
ประหยัดทรัพย์
ชาติประสงค์
แซ่ต้ัง
ขันมัง
แก้วทุย
มาบ้านโซ้ง
ผลภิญโญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา

๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนกลาง
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนกลาง
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนกลาง

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนกลาง
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนกลาง
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนกลาง
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนกลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดสมอ
วัดสมอ
วัดสมอ
วัดสมอ
วัดสมอ
วัดสมอ
วัดสมอ
วัดสมอ
วัดสมอ
วัดสมอ
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดสมุนไพร
วัดสมุนไพร
วัดสมุนไพร
วัดสมุนไพร
วัดสมุนไพร
วัดสมุนไพร
วัดสมุนไพร
วัดสมุนไพร
วัดสมุนไพร

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ฉอ้ออนจังหรีด
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๒๑
อาดัม
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๒๒
เปรมผม
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๒๓
ประจันนวล
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๒๔
ชื่นนอก
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๒๕
ผลภิตโต
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๒๖ เด็กหญิงชาฎิกาญจ์ มานะเสน
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๒๗ เด็กหญิงนิศารัตน์ มีพิมล
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๒๘ เด็กหญิงกรวิกา เสนชัย
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๒๙ เด็กชายกฤษฎา ปองชาลี
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๓๐ เด็กหญิงกัญญาณัฐ สถิตชัย
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๓๑ เด็กชายโชคชัย
สินโพธิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๓๒ เด็กชายธนวัต
ลำชัยภูมิ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๓๓ เด็กชายพิชัยภูษิต ปาระสิทธิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๒๐

ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๕๔

เด็กหญิงพิจิตตรา
เด็กหญิงกุลสตรี
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงยรินธร
เด็กหญิงศิรินพร
เด็กหญิงเจนี

เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กชายเพชร
เด็กชายภูมินทร์
เด็กชายเลิศพิพัฒน์
เด็กหญิงศิวลักษณ์
เด็กชายสงกรานต์
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายเวชสุวรรณ
เด็กชายศุภกิจ
เด็กหญิงขวัญวนา
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายสุเมธ
เด็กชายสุรสิทธิ
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายพงศธร

บุญปราการ
ตะโส
ภิญโญยาง
หาญชัย
กลางทุ่ง
ปองชาลี
ใสหนองเปด
ทองยวง
เทียนมงคล
เล็กจี่
พลีดี
เวียงสมุทร
ภักดีเหลา
ในกระโทก
จันทะวงษ์
ชัยทน
แสนสุนน
แววจะบก
ประเสริฐกุล
อาจกล้า
พิไลกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนกลาง
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนกลาง

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนกลาง

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนกลาง
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนกลาง

๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสมุนไพร
วัดสมุนไพร
วัดสมุนไพร
วัดสมุนไพร
วัดสมุนไพร
วัดสมุนไพร
วัดสมุนไพร
วัดสมุนไพร
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๕๕

ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๘๘

เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายภูมิชัย
เด็กหญิงชญานุช
เด็กชายคุณากร
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กหญิงอโรชา
เด็กชายกฤตยชญ์
เด็กชายชัยภัทร
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงรินดา
เด็กชายภูปกรณ์
เด็กชายภูมินทร์
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงธัญยพร
เด็กชายนพชัย
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงประภาวดี
เด็กหญิงพัชรภา
เด็กชายเมฆจิต
เด็กชายวชิระ
เด็กชายวรพล
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวุฒิกร
เด็กชายศุภกานต์
เด็กชายสันติชัย
เด็กหญิงสุวารี
เด็กหญิงไอศิกา
เด็กชายธนา
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงพรนิภา
เด็กชายพิสุทธิ์

ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๘๙

เด็กชายพีรณัฐ

คงดี
หวนกลาง
ชัยเขว้า
ปชัยภูมิ
อรุณกาญจนรัตน์
พรมณี
ขวัญใจ
สิทธิมาส
พวงนาค
ศรีภา
จิรธรรมกูล
ลาโสพันธ์
ประภาวงศ์
เจนชัยภูมิ
ศรีสุวรรณ
เจียงพุทซา
จรูญชัย
ยุ่นชัยภูมิ
ชัยเชิด
อินสำอาง
อ่อนน้อม
ปนสุวรรณ
สารบูรณ์
ทรงชัย
นพจำรูญศรี
ยวงทอง
ปองชาลี
สนครำ
ประเสริฐชัย
ภิรมกิจ
หนากลาง
พรมสุคนธ์
พักตรคุย
ศิริเลิศ
มีวิชา

ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๘๗

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า

๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตาด
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตาด

๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง

๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง

๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง

สังกัดวัด

วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๙๕

ชื่อ
เด็กหญิงกันยา
เด็กชายปยพงษ์
เด็กหญิงปยานุช
เด็กหญิงปยาอร
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายพิชยดล

ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๙๖ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๙๗ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๙๘ เด็กชายณรงค์วัฒน์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๓๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๑๔

เด็กชายธนกร
เด็กชายนัฐชานนท์
เด็กหญิงปยะพร
เด็กชายวิสูตร
เด็กชายวีระวัฒน์
เด็กชายอิทธิพล
เด็กหญิงอิสรีย์
เด็กชายไกรยสิทธิ์
เด็กหญิงญาณนารี
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายนาเคน
เด็กหญิงปณัฏฎา
เด็กชายพัฒนศักดิ์
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กชายอชิระ
เด็กชายอนพัช

ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๑๕ เด็กหญิงพิมพ์พิชญา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๒๔

เด็กชายกันตยศ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายภูริทัต
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงสรัลพร
เด็กชายสิรภัทร
เด็กชายสุวชัช
เด็กชายหัสดินทร์

นามสกุล

เกี่ยวม่าน
ทาสูงเนิน
ราชภักดิ์
ราชภักดิ์
พักตรคุย
วงษ์จักษุ
ปลายสุดยอด
ยอยกนา
แม้นสุข
หิรัญเขว้า
จันทร์ศิริสุข
บุตรศรี
สิงหา
รักพร้า
พลดอน
ภูศรี
จารนัย
พงษ์วารี
มาสุข
ชำนาญกุล
ดุงสูงเนิน
สุวรรณจุณี
ชวภัธโชคชัย
ฝาชัยภูมิ
หินประกอบ
ขาวจัตุรัส
กลิ่นศรีสุข
พลศรี
คำเขียว
พูนชัย
หลวงวะณา
เตยกุญชร
รัตนพันธ์
ศรีสม
ปะระพจน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ

๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ
๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม

๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๒๕

เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอิงฟา
เด็กชายธนายุต
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กชายปรัตถกร
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนฉัตร
เด็กชายธนชัย
เด็กชายธีปกร

ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๔๑

ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๔๒ เด็กหญิงเบญจวรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๔๓ เด็กหญิงพลอยไพลิน
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๕๙

เด็กชายพิทยา
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายวีระศักดิ์
เด็กชายสกลนวัตน์
เด็กหญิงสุทธิกานต์
เด็กหญิงสุพัตตรา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงอมรา
เด็กหญิงอริตา
เด็กชายณัชพล
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กชายชินภัทร
เด็กชายกรวิชญ์

นามสกุล
น้อยแก้ว
จงเจริญ
ประจัด
กลิ่นศรีสุข
ญาติพิมล
ฉลูพันธ์
เถินมงคล
ครองเพ็ชร
ชุมทองหลาง
มาขุนทด
หอพิกลาง
ปอมจัตุรัส
เฉวียงวงค์
สมนอก
เคนจันทึก
กลิ่นศรีสุข
พึ่งทอง
แปนจัตุรัส
บุญรอง
บุญเสริม
แซ่ซึง
คงอุเทน
พิมพ์ชีวิต
พุ่มสุข
ผ่อนจัตุรัส
ประเสริฐสุข
ศรีชามก
พึมขุนทด
ถาวรกาย
คงวารินทร์
ฉายเพ็ชร
เนตรพุดซา
วรรณจงคำ
เมฆขุนทด
หวายสันเทียะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
วัดโคกคึม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๖๐ เด็กหญิงปญญาพร
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๙๔

นามสกุล
ค้าของ
แพวขุนทด
เฝาหนองดู่
พาขุนทด
โพธิ์ไพร
แถวจัตุรัส
แผลงเวช
สิมมา
สร้อยจรุง
ขวัญศักดิ์

เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กหญิงมัณฑิรา
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงพิมรภัทร
เด็กชายพงศธร
เด็กชายธารากร
เด็กหญิงปาริชาต
เด็กชายธีราธร
เด็กชายก้องภพ ลือลาภ
เด็กหญิงปยาพัชร แพ้ภูเขียว
เด็กหญิงเบญญาภา กรรณิการ์
เด็กชายกิตติพงษ์ ลีทองดี
เด็กหญิงกานต์พิชชา มานอ่อน
เด็กชายฐิติศักดิ์ สังข์สูงเนิน
เด็กชายอิทธิเชษฐ์ ขุนศรี
เด็กหญิงวันวิสา แสนสุภาพ
เด็กหญิงปภาวิน โพธิ์นำเที่ยง
เด็กชายณัฐวุฒิ แสนโคตร
เด็กหญิงอาทิตติยา ดีขุนทด
เด็กชายศิริพิพัฒน์ ภควัตศิริ
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เมธาพรสุทิวัส
เด็กหญิงณัฐภัสสร จิตรไมตรี
เด็กชายขันทองแท้ ชาวนำปาด
เด็กชายศิริวัฒน์ ถวกสูงเนิน
เด็กหญิงอนินทิตา ภิรมย์ไกรภักดิ์
เด็กชายชุติพงศ์ มูลบัวภา
เด็กหญิงกานต์ธิดา ตั้งใจ
เด็กหญิงยุวธิดา ฉิมจันทึก
เด็กหญิงแพรวา เจริญชีพ
เด็กชายณัฐพล พุ่มพวง
เด็กชายอธิป
โพธิ์ทองพร
เด็กชายธราเทพ เข่งรอด
เด็กหญิงทักษพร อาณารัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) วัดโคกคึม

๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา

วัดเพชรพัฒนาราม
วัดเพชรพัฒนาราม
วัดเพชรพัฒนาราม
วัดเพชรพัฒนาราม
วัดเพชรพัฒนาราม
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๙๕

เด็กหญิงสรัลรัตน์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงปญวรัตน์
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงศุภร
เด็กหญิงธิดาวรรณ

ลูกชัยภูมิ
ขวัญรักษา
โสภา
ขวัญถาวร
โสเมือง
ภิลัยวรรณ
คุรฑรักษา
พลนิกร
แจ้งคำ
วาดสูงเนิน
เจริญไทย
รวยสูงเนิน
เวียงดินดำ
โนนรุ่งเรือง
ชิตจอหอ
พิมวราศรีโสภณ
มีดินดำ
ฮงคำอุด
ศรีพันธุ์
บุษบา
สนธิอุดมหิรัญ
คำทองสุข
มาเทียน
หล้าศักดิ์
บำรุงราษฎร์
จำปาทราย
จำปาทราย
คงเมือง
เชื้อประทุม
เจริญวัย
ลบหนองบัว
พวกแก้ว
รัตนกิจธนกุล
หมู่โสภิญ
รัตนวัน

ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๔๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๐๑

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๐๒ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

เด็กชายวรากร
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๐๔ เด็กชายภาคิน
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๐๓

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๐๕ เด็กชายปญญาวัชญ์

เด็กชายรัฐศาสตร์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๐๗ เด็กหญิงปภาดา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๐๖

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๐๘ เด็กหญิงวรรณพิศุทธิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๑๓

เด็กชายจีรภัทร
เด็กหญิงพิมพิศา
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงชนิดา
เด็กหญิงญาณิศา

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๑๔ เด็กชายปวินท์ณวัต
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๒๑

เด็กชายธีรสุทธิ
เด็กชายเจษฎาวุธ
เด็กชายจิระพงศ์
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงกนกรัตน์
เด็กชายปยทัศน์
เด็กชายปยวัฒน์

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๒๒ เด็กหญิงแม้นเหมือน
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๒๓

เด็กชายณฐกฤต

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๒๔ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๒๙

เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กชายปุรัสกร
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายขุนวศิษฐ์
เด็กชายสันติภาพ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๓๐

เด็กหญิงญาณีนาถ
เด็กชายศุภกร
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กชายสกนธ์
เด็กหญิงเนตรณภา

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๓๕

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๓๖ เด็กหญิงนันท์นภัสร์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๕๗

เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายสิริวัฒน์
เด็กหญิงนริสรา
เด็กหญิงวีรดา
เด็กชายปรมี
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงเปรมฤทัย
เด็กชายธนภัทร์
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงหทัยชนก
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายแอนดิวบิว
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงรุ่งณภา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงณัฐพิชา
เด็กหญิงณัชชา

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๕๘ เด็กชายปญญาวรรธน์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๕๙ เด็กหญิงปริยาภรณ์

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๖๔

เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กหญิงโอทนี
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงสุวภัทร
เด็กชายธันวา

นามสกุล
มงคล
คำภีระ
ผ่อนจรุง
บริสุทธิ์
เที่ยงธรรม
ทับทิมทอง
เรียนรัตน์
ศรีคำ
ถนอมชีพ
หาญปราบ
ทองลาด
ผิวแดง
ศรีอาชวกุล
ภิรมย์ไกรภักดิ์
สงวนศิลป
อิ่มเต็ม
ปอมสุวรรณ์
คุงดิน
คงปรีชา
ทิพย์รักษ์
อิ่มเต็ม
ธรรมกุล
หมู่โสภิญ
ทองอินทร์
สุภาจันทร์
มองฤทธิ์
ประทุมทีป
ศรีร่มเย็น
เสามะลี
เวียงดินดำ
แซ่ล้ีม
นีรนนท์
ผาสีดา
ชาติไทย
จันทรารัก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๖๕

เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายพิสิษฐ
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายอภิรัช
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๗๐

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๗๑ เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๘๕

เด็กชายธันย์พศุตย์
เด็กชายปริชญ์
เด็กชายเมธาวิน
เด็กหญิงศิรภัทรสร
เด็กหญิงอุษณีย์
เด็กชายนนทพันธ์
เด็กหญิงทัณฑิมา
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงปยุดา
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงญาณธิชา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายฐิติวัฒน์

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๘๖ เด็กหญิงกัญญาภัทร

เด็กชายศิวัช
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๘๘ เด็กชายรัฐภูมิ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๘๙ เด็กชายธนพล
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๘๗

ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๙๐ เด็กหญิงธัญยาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๕๙๙

เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงชิตราพัทธ์
เด็กหญิงแทมมารีน
เด็กชายทิวากร
เด็กชายสุทธิภูมิ
เด็กชายรุ่งธรรม
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงภคพร

นามสกุล
กำลังเหลือ
พลเขต
รัตนประทุม
พุทธขุนทด
เผยศิริ
กิมาลี
พรมมายอม
ศรีเพ็ชร
จะโนรัตน์
น้อยตะริ
ชัยเนตร
พยัคฆพล
ชายชีวินลิขิต
มุดทะเล
มิ่งศิริ
พงษ์ไกรรุ่งเรือง
ชินบุตร
จิตรกล้า
ประกายเพชร
เชิดชู
วิรุณพันธ์
สายโคกกลาง
สิงห์จันทบุตร
โอวาทวงษ์
เอิบแก้ง
มีพวก
ศรีษะพรม
อินาลา
ตาปราบ
ก่อศิลป
ก่อศิลป
สิงห์ดินดำ
ขวัญครอง
ศรีศักดา
ดอนดีไพร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา

๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา

๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภูมิวิทยา

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๐๐

เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงณิชนันท์
เด็กชายภูริปกรณ์
เด็กหญิงวรรณวริน

ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๐๕

ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๐๖ เด็กหญิงขวัญพิชชา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๓๒

เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายกฤตภาส
เด็กหญิงจิณณพัต
เด็กหญิงจิระนันท์
เด็กชายภูมิภัทร
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กหญิงณัฐชริดา
เด็กหญิงมาลัยพร
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงชวิศา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงภคพร
เด็กชายเตชินทร์
เด็กชายวรกร
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายอชิรวัฒน์
เด็กหญิงชลิดา
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กชายสัมมา
เด็กหญิงวศินี
เด็กหญิงศิพรรษา
เด็กชายอาชวิณ
เด็กชายธีรภัทร

ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๓๓ เด็กหญิงทิพย์อาภา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๓๔

เด็กหญิงมุธิตา

นามสกุล
ดอนดีไพร
บุษดี
คำชาว
ไทยนอก
พิไลพันธ์
ภูมิฐาน
คำสิงห์
เฟองแดน
กอบการดี
กำไรรวย
โขนภูเขียว
ฮู้พัฒน์วิโรจน์
บุษราคัม
อิ่มเต็ม
แสงสุวรรณ์
ขบวนฉลาด
สุชนะชา
หลิ่มเกลื้อ
ช่างอบ
สัตย์ธรรม
ปราบโจร
นามวิจิตร
เอี้ยงทอง
เสมือนพิมพ์
วงษ์จำปา
ไชยมาตย์
ตาคำเที่ยง
ภิญโญทรัพทย์
ทัพโยธา
แสนโคตร
คล้ายวิเชียร
ชาตาดี
อาจผักปง
น้อยลา
ฮุยสูงเนิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๓๕

เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงปวีณ์สุดา
เด็กชายอนันต์

ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๔๐ เด็กหญิงเมษริญญา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๕๘

เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงชัชญานุช
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายธีระกร
เด็กหญิงชญานันท์
เด็กชายธีรเสฎฐ์
เด็กหญิงปย์วรา
เด็กชายยุทธิชัย
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงฐิติวรดา
เด็กหญิงธัญศตพร
เด็กหญิงพัชริสา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงสุชิตา
เด็กชายวรเวช

ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๕๙ เด็กหญิงเดือนเต็มดวง

เด็กชายณัฐชัย
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๖๑ เด็กหญิงอภิญญา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๖๒ เด็กชายยุทธภูมิ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๖๐

ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๖๓ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๖๙

เด็กชายจิรศักดิ์
เด็กชายอวิรุทธ์
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงชญานี

นามสกุล
มีอิสระ
ดำรงกิจ
กลั่นชัยภูมิ
คงคาใส
น้อยหา
เหล่ามาลา
มะลิอ่อง
มุ่งเจือกลาง
ภิลัยวรรณ
เปรมใจ
ปราบโจร
ภิรมย์ไกรภักดิ์
อภิลักขิตพงศ์
ภิลัยวรรณ์
วงศ์ชัย
ขวัญมี
เข่งรอด
ขวัญครอง
ทองดี
เดชะผล
ศรีสุข
ฤาชา
ลายลวด
แนวเงินดี
สุวรรณบน
ฝาชัยภูมิ
จิตรโคตร
ปกสุข
ทันเทพ
เพราะกลาง
ขลังวิเชียร
จิตจันทร์
พลเดช
คิดดี
มงคลเขียว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนภูมิวิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสลวย
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสลวย
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสลวย
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสลวย
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสลวย
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสลวย

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสลวย
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดนครบาล
วัดนครบาล
วัดนครบาล
วัดนครบาล
วัดนครบาล
วัดนครบาล
วัดนครบาล
วัดศรีชมพู

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๗๔

ชื่อ
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายวุฒิศักดื
เด็กชายรัชพล
เด็กชายวรัญู
เด็กหญิงศุภกร

ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๗๕ เด็กชายพิพัฒน์พงษ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๙๘

เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายนัฐภัทร
เด็กหญิงธิดากานต์
เด็กชายจิรพัส
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงชฎาพร
เด็กชายพลพล
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงกันติชา
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กหญิงทยิดา
เด็กหญิงศิริณภา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงภูริตรา
เด็กหญิงธารทิพย์
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงสุรีรัตน์
เด็กชายชญากร
เด็กชายปฏิพัทธ์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงกาญจนา

ชย ๔๔๑๖๓/๑๖๙๙ เด็กหญิงกรัณฑรัตน์

เด็กหญิงสิริวิมล
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๐๑ เด็กชายไกรวิน
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๐๒ เด็กหญิงแก้วจุฑา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๐๓ เด็กชายวีรวัฒน์

ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๐๐

ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๐๔ เด็กหญิงศศินกานต์

นามสกุล
นวลโอโล
สร้อยจรุง
อาจผักปง
แก่นคง
สมสถาน
วรรณพงษ์
ยศกลาง
ดอนโพธิ์
เงิดกระโทก
แสนโคตร
ขลังวิเชียร
อยู่เย็น
ศิวิลัย
พรหมเมตตา
ลาสูงเนิน
กำจร
พันธ์สุดาม
อ่อนศรี
ชาวงษ์
มิตมาตย์
คนหมั่น
แสนสุทธิ
หล้าเพชร
มิตรหมวด
ไกรมาส
ชนะภู
ฝากดินดำ
วาระวะ
ทุมขุนทด
ศึกษาศิลป
กระสี
ฤทธิ์กำลัง
พงษ์เสน
ยวงเงิน
สมานเพียร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง

๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๐๕

เด็กชายธาวิต
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงนิลาพร
เด็กชายวรธันย์
เด็กหญิงอัญชัน
เด็กชายยสินทร
เด็กหญิงนิจวรีย์
เด็กชายชนายุต
เด็กชายฐิติพงศ์
เด็กชายสุกัลย์
เด็กหญิงนลินนิภา
เด็กหญิงพรทิพา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงศศิภา
เด็กหญิงสรัญกร
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงรพีพรรณ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนิรชา

ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๒๗

ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๒๘ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๓๙

เด็กชายปญจพล
เด็กหญิงสุธาทิพย์
เด็กชายฉัตรดนัย
เด็กชายสุกฤต
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กชายชนะพงศ์
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงนฤมล

นามสกุล
มิตรมาตย์
แสนสมบัติ
น้อยเสนา
พิมพ์งาม
จันคนา
สีสุดตา
หมู่หัวนา
จรัสเขต
เพชรลำ
บุตะเขียว
เพียรการณ์
บุญชู
รัตนประทุม
โอดประไพ
มงคล
เจริญคุณ
พงษ์กล้า
ภิรมย์ราช
จันทรา
แก้วโพธิ์ทอง
วอยพิมพ์
คะระนันท์
จันมนะโพธิ์
กุรัมย์
วรรณศรี
เมหิ
เนื่องชุมพล
เขียนคำ
กางการ
แสนละคร
จรัสพันธ์
เรืองแหล่
จันทร์เทาว์
กรีชาลี
สีหอมไชย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง

๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าทอง

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๔๐

เด็กชายศุภกิจ
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงอภัสสรา
เด็กชายเปรมมนัส
เด็กชายฐากรู
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงมาญาวี
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงดุจฤทัย
เด็กชายอมเรศ
เด็กชายจรัสพงศ์
เด็กชายธนภูมิ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๕๔

ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๕๕ เด็กหญิงกานต์ณิชา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๕๖

เด็กชายธวัชชัย

ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๕๗ เด็กหญิงเปรมปรีด์ญาพร
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๗๔

เด็กชายอารักษ์
เด็กชายอนิรุต
เด็กชายยศพล
เด็กชายโชคบัณฑิต
เด็กชายจิณณวัตร
เด็กชายอนุพันธ์
เด็กหญิงศุภสุดา
เด็กชายวรวิช
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายพงศ์พันธ์
เด็กชายกิติศักดิ์
เด็กชายไชยรัตน์
เด็กชายธันวา

นามสกุล
เกยสูงเนิน
เภสัชมาลา
ธรรมสูงเนิน
นามบุรี
สานุสันติ
คุดนอก
จิตรสุธรรม
นามโนนเขวา
บรรทม
แสรุธ
จรัสกาย
น้อยลา
ทองเจริญ
ดอนวิชา
โคตรโนนกอก
รุ่งรังสรรค์
จันทร์สุข
ทวีคำ
แจ้งบ้าน
หงอกโคกสูง
แนวนาค
เนื่องชุมพล
ลีลาคำ
นิลวงษ์
พรรษา
นิลบรรพต
ทิพสันเทียะ
สิงคลีบุตร
สิงคลีบุตร
ประทุมแก้ว
คำสิงห์
เหมือนพงษ์
เนื่องชุมพล
หาญศรี
โยชนัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา

๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนงาม
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนงาม

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนงาม
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนงาม

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนงาม
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนงาม
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนงาม
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนงาม
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนงาม
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนงาม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนงาม
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนงาม
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนงาม
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนงาม
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเนรมิตศึกษา

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเนรมิตศึกษา

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเนรมิตศึกษา

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเนรมิตศึกษา

สังกัดวัด
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วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๗๕

เด็กชายชิษณุชา
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กหญิงวชิราภรณ์
เด็กหญิงฐิติชญา
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงธนัชญา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายฤทธิพร
เด็กหญิงปริ่มฤดี
เด็กหญิงวิริยาพร
เด็กชายวรชิต
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กชายพิมพ์ชนก
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายกิตติพล
เด็กหญิงพิมพวรา
เด็กหญิงทรรศนีย์
เด็กชายยศพนธ์
เด็กชายฐิตินันท์
เด็กชายบุลากร
เด็กหญิงธนิดา
เด็กหญิงอุษา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายอดิศร
เด็กชายชนะโชค
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงธัญนินท์
เด็กชายปรีชา
เด็กชายวัชระ
เด็กหญิงจินดามณี
เด็กหญิงวิลาวรรณ
เด็กหญิงอนัตตา
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กชายมาฆะ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๗๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๐๙

นามสกุล
บุตะเขียว
ออมชัยภูมิ
เนียมโย
เติบสูงเนิน
ภูมิโคก
บำรุงสุข
แซ่ต้ัง
ปอมสุวรรณ
พรมแก้ว
กุลกลางดอน
รัศมีจันทร์
รอดคำ
วอยพิมพ์
บุษดี
จันจิตร
สวัสดี
เพชรภักดี
เพชรสวัสดิ์
พันธุ์ศรี
คุณประทุม
ทาภักดี
ประยูรคำ
เผ่าหัวสระ
มูลสวัสดิ์
วงเส
อุ่นวงษ์
เพชรลำ
อธิรัฐสีห์
สิงห์โตทอง
พรหมเมตตา
มังดินดำ
ศิริขันธ์
นิลบรรพต
เกตุเขียว
สุดวิลัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเนรมิตศึกษา

๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปอแดง
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปอแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดเฝอแฝง
วัดเฝอแฝง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๑๐

เด็กหญิงปณฑารีย์
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายพีวิทย์
เด็กชายนัทพล
เด็กชายทศพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายปริพัฒน์
เด็กชายธีรโชติฐ์ิ
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนากร
เด็กชายอัครวัฒน์
เด็กชายอนุวัต
เด็กชายปะลำ
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงปทมา

ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๒๕

ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๒๖ เด็กหญิงเนติอัยรยา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๓๙

เด็กหญิงอุมาพร
เด็กหญิงรัตดาวัลย์
เด็กหญิงมโนชา
เด็กหญิงพรญาย์
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กชายศศิชา
เด็กชายวุฒนันท์
เด็กหญิงอาภาพร
เด็กหญิงมาริศา
เด็กชายกวีวัฒ
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายเพิ่มพูน
เด็กหญิงเนตรนภา

ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๔๐ เด็กหญิงชุติมาภรณ์

เด็กชายภควุฒิ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๔๒ เด็กชายชินพัฒน์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๔๓ เด็กชายธนพล
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๔๔ เด็กหญิงอาทิติย์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๔๑

นามสกุล
บุญจกูล
ฤาชา
ยาเจ็ก
จันทรืดี
ทัดเที่ยง
บุตะเขียว
ยิ่งยง
ประสานเชื้อ
สุโธ
สุวรรณพิศ
หลวงเพชร
คุณประทุม
เดชชัยภูมิ
คำสิงห์
นิยมถูก
คงเมือง
มีแก้ว
เพ็งผล
เจริญชีพ
งาคะเซนท์
บุตะเขียว
อำอวยพร
สุทธิโส
เสียวหวาน
นามา
บุตะเขียว
บุตะเขียว
สมบูรณ์
บัวภา
หลวงเพชร
พิมพ์ทอง
เบ้าจังหาร
ชินตู้
มรรครมย์
เอื้อประชา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปอแดง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปอแดง
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปอแดง

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเฝอแฝง
วัดเฝอแฝง
วัดเฝอแฝง
วัดบัวบาน
วัดบัวบาน
วัดบัวบาน
วัดบัวบาน
วัดบัวบาน
วัดบัวบาน
วัดบัวบาน
วัดบัวบาน
วัดบัวบาน
วัดบัวบาน
วัดบัวบาน
วัดบัวบาน
วัดบัวบาน
วัดบัวบาน
วัดบัวบาน
วัดบัวบาน
วัดบัวบาน
วัดบัวบาน
วัดบัวบาน
วัดสวรรค์นคร
วัดสวรรค์นคร
วัดสวรรค์นคร
วัดสวรรค์นคร
วัดสวรรค์นคร
วัดสวรรค์นคร
วัดสวรรค์นคร
วัดสวรรค์นคร
วัดสวรรค์นคร
วัดสวรรค์นคร
วัดสวรรค์นคร
วัดสวรรค์นคร
วัดสวรรค์นคร

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๔๕

เด็กหญิงพรนภา
เด็กชายยุทธนา
เด็กชายโชคชัย
เด็กหญิงเจริญรัตน์
เด็กชายสมเกียรติ
เด็กชายนาคิน
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายนัดตภูมิ
เด็กชายธนกร
เด็กชายทัพพสาร
เด็กชายพัฒนาการ
เด็กชายภูวดล
เด็กชายชาญชัย
เด็กหญิงวรรณิศา
เด็กหญิงศศินิภา

ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๖๐ เด็กหญิงการัณยภาส
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๖๑ เด็กหญิงพลอยสวย
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๗๔

เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายภูวดล
เด็กชายรังสิมันต์
เด็กชายวรวิช
เด็กชายวรัทภพ
เด็กหญิงวิภา
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายหาญณรงค์
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายขจรทรัพย์
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กชายจักรพันธุ์
เด็กชายณฐกฤต

ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๗๕ เด็กชายพิชญากานต์

เด็กชายคุณวุฒิ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๗๗ เด็กชายณัฏฐวี
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๗๘ เด็กหญิงณัฐธิดา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๗๙ เด็กชายธนพล
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๗๖

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

พวงไสย
ลาประตู
บุญเลื้ยง
เกิดมงคล
ศรีภา
ภูมาศ
ผาต่อพงษ์
โสภาวัล
พินิจนอก
โคหานาม
พูลสวัสดิ์

๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง

คงคุณ
สีสนิท
ใจดี
คำภูเขียว
แจ่มชัยภูมิ
แสงจันทร์
โพธิ์ชัยภูมิ
มีคำ
กุมารหล่า
เจริญแนว
บุญเสน
แจ่มจันทร์
แก้วไพรวัลย์
มุ่งหมาย
ครองเคหัง
ขอบเมืองฮาม
ถานทองดี
ขวัญสู่
ดีขามปอม
แก้วทรัพย์
จันปุม
ปญญามาก
ไชยสงค์
คณาจันทร์

๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา

๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา

๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านลาดใต้

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดใต้
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านลาดใต้
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดใต้
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดใต้
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านลาดใต้
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดใต้
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดใต้
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดใต้

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านลาดใต้
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านลาดใต้
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน

๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวรรค์นคร
วัดสวรรค์นคร
วัดสวรรค์นคร
วัดสวรรค์นคร
วัดสวรรค์นคร
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดเขต
วัดเขต
วัดเขต
วัดเขต
วัดเขต
วัดเขต
วัดเขต
วัดเขต
วัดเขต
วัดเขต
วัดเขต
วัดราษฎร์ดำเนิน
วัดราษฎร์ดำเนิน
วัดราษฎร์ดำเนิน
วัดราษฎร์ดำเนิน
วัดราษฎร์ดำเนิน
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๘๐

เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายนันทกร
เด็กชายนันทนัช
เด็กหญิงนำพลอย
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กหญิงพัชรนิชา

ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๙๐

ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๙๑ เด็กหญิงพัชราภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๘๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๑๔

เด็กหญิงพิมพิดา
เด็กหญิงเฟองฟา
เด็กชายราชสีห์
เด็กหญิงรุ่งตะวัน
เด็กชายรุ้งสุริยะ
เด็กชายวรัญชิต
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงศิริเกศ
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กหญิงสกุณา
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายสหรัตน์
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กชายอัครพนธ์
เด็กหญิงอาทิติญา
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กชายชินาธิป
เด็กชายณพงศ์
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงดาวิกา
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายบัญชา

นามสกุล

เอี้ยงสูงเนิน
ขาวนอก
บุญสุข
ดงขาว
ต่อพันธ์
กางขอนนอก
ภูมิแกดำ
ขวัญวงค์
ต่อชาติ
พรหนองแสน
โพธิ์ระเดา
พลดงนอก
ตะวัน
บัวนาค
เวียงจันทร์
ธรรมวัตร
มีคำ
อินทร์ไทย
หมื่นอ่อน
เพชรนอก
ใจดี
ศรีวิไล
หาญวงค์
พันตาแสง
สุตะคาน
อวดอ่อน
บำรุงชัย
วรรณชูเพลิด
ทองศรี
สีด้วง
ชัยสงค์
เมตตาจิต
ช้างชน
เจนภูเขียว
ใจทา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๑๕ เด็กหญิงเบญจวรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๔๒

เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงประทุมวดี
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงเปรมฤดี
เด็กหญิงยุพา
เด็กชายรัตนากร
เด็กหญิงวรรวิษา
เด็กหญิงสุชีรา
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กชายอณุสรณ์
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กหญิงกุลิสรา
เด็กหญิงจิวาพร
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายฐิตินัย
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กชายปติพงษ์
เด็กชายพิบูลย์
เด็กหญิงภัทรปภา
เด็กหญิงมันธิตา
เด็กหญิงมุฑิตา
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กชายอดิสรณ์
เด็กหญิงอริสา

ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๔๓ เด็กชายกฤตษดากร
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๔๔ เด็กชายกฤษฏิธ์ เนศ

เด็กหญิงกาญจนา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๔๖ เด็กชายกิตติกวิน
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๔๗ เด็กหญิงกุลธิดา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๔๕

ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๔๘ เด็กหญิงทิพย์พวรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๔๙

เด็กหญิงธีรกานต์

นามสกุล
อุตรสาหะ
เจริญชัย
ชัยสงค์
ต่อชาติ
มีสิทธิ์
ขวัญคุ้ม
โนนหมอ
คณะวาป
หวะสุวรรณ
คุ้มหมู่
วงศ์ศรี
ถาวงกลาง
ไชยปรีชา
สิงห์ทอง
ประตังถาเน
มุมชัยภูมิ
มะณีศรี
ทาราศรี
อินทโชติ
โคตรจำ
ตำใต้
ชัยประสิทธิ์
ต่อพันธ์
เชียงกางกุล
เจริญวัย
น้อยปญญา
จันทร์ภิรมย์
ไกรนาค
มาสิงห์
คำอาษา
อัดสุวรรณ์
เพชรนอก
ขาบไชยดี
จันคำ
คงชัยภูมิ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหัน

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหัน

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหัน

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหัน

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหัน

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหัน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายธีรเดช
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๕๑ เด็กหญิงนันทฉัตร
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๕๒ เด็กชายปวริศร์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๕๓ เด็กหญิงผัลย์ศุภา

ทองศรี
บุญจันทร์ดา
ขวัญจุน
ปานชูสิงห์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๕๔ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุดหล่า
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๕๕ เด็กชายภัทรพล นาเฟย
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๕๖ เด็กชายภูตะวัน ขุสิตา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๕๗ เด็กหญิงมนปริยา มั่นมี
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๕๘ เด็กหญิงวิกานดา แก่นไธสง
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๕๙ เด็กหญิงศิรภัส
แดนโนนโพธิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๖๐ เด็กหญิงศุชาวดี เงาะเศษ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๖๑ เด็กหญิงศุภิสรา ภูก่ิงแก้ว
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๖๒ เด็กหญิงสุชานาถ สุบรรทม
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๖๓ เด็กหญิงอริสา
ตะนาดไธสง
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๖๔ เด็กหญิงอารีรัตน์ ตะนาดไธสง
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๖๕ เด็กชายธีระพล บุญมา
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๖๖ เด็กหญิงกฤติกานต์ จันทร์เพ็ญ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๖๗ เด็กชายไทยแท้ คังชัยภูมิ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๖๘ เด็กชายธนธรณ์ วงค์กุดเลาะ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๖๙ เด็กหญิงพิมรพัชร จารย์โพธิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๗๐ เด็กหญิงศิริขวัญ สุขสายบัว
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๗๑ เด็กหญิงสายฝน ศรีสวัสดิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๗๒ เด็กหญิงอริศรา ภิญโญยาง
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๗๓ เด็กชายกิจจากรณ์ ชุมภูชนะภัย
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๗๔ เด็กชายภานุวัฒน์ พลายสันเทียะ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๗๕ เด็กชายแทนคุณ ยิ่งสำราญ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๗๖ เด็กชายรุ่งโรจน์ คงสม
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๗๗ เด็กชายสหรัฐ
ภิรมชม
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๗๘ เด็กชายสิทธิชัย สิทธิเวช
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๗๙ เด็กชายกรณ์
อาจสามล
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๘๐ เด็กชายปยะ
ยาวศิริ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๘๑ เด็กชายธนกร
มุ่งจีมกลาง
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๘๒ เด็กหญิงสุพรรษา หมื่นนาวัง
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๘๓ เด็กหญิงพิชญธิดา สุโพธิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๕๐

ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๘๔

เด็กหญิงอาทิตยา สงจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหัน

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหัน

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหัน

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโปง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วัดปาวังกะทะ
วัดปาวังกะทะ
วัดปาวังกะทะ
วัดปาวังกะทะ
วัดปาวังกะทะ
วัดปาวังกะทะ
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๗ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๘๕

เด็กหญิงจินทิมา
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กหญิงอารีญา
เด็กหญิงภัสมา
เด็กหญิงภัคนันท์

ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๙๐ เด็กชายปกรณ์เกียรติ
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๑๙๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๐๕

เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายปรัตถกร
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายนวพล
เด็กชายรัฐพงษ์
เด็กหญิงจรินธร
เด็กหญิงภรภัทร
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงมาริษา
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงสุรีรักษ์

ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๐๖ เด็กหญิงณัฏฐวรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๐๗ เด็กหญิงณัฎฐณิชา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๑๙

เด็กหญิงภัณทิลา
เด็กชายชนกานต์
เด็กชายอนุกูล
เด็กชายอิฐธิ
เด็กชายเมธาวี
เด็กชายนิติภูมิ
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กหญิงรัฐชญา
เด็กหญิงรัชวิน
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงรสิตา

นามสกุล
คำสอาด
อุทะปา
กวดขุนทด
วานบรัสเซล
ขวัญพุทรา
จิมะเริง
สระสม
ทองโคตร
เกียงกระโทก
ขุนเพ็ง
สอนศรี
หงษ์สระแก้ว
ยันจัตุรัส
ศรีงาม
คูณขุนทด
ตรวจนอก
พูนสวัสดิ์
ชัยเกตุ
เสรี
ภู่สุวัฒน์
มุ่งอ้อมกลาง
ประบุญเรือง
สันโดด
อุทปา
พุทธรักษา
เพ็งแจ่ม
เที่ยงคำ
พลศรีลา
พลขันธ์
ชัยบุญ
ทองคำ
บุญทศ
สีหาพรม
ทาระแพน
สากุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง

๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๒๐ เด็กหญิงพัชรีวรรณ

เด็กหญิงวริศรา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๒๒ เด็กหญิงกัญฐมณี
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๒๑

ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๒๓ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๒๔ เด็กหญิงพิชชานันท์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๔๒

เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงณัลธิชา
เด็กหญิงปยพร
เด็กหญิงธวัลหทัย
เด็กชายธนากรณ์
เด็กชายธิติกร
เด็กชายวรวิทย์
เด็กชายพุทธิภาส
เด็กชายฉันทพัฒน์
เด็กชายจักรรินทร์
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงปรียานุช
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงมธุรส
เด็กหญิงพิมพ์พิกา
เด็กหญิงเกศินี
เด็กหญิงสายธาร
เด็กหญิงสุชาวดี

ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๔๓ เด็กหญิงกนิษฐ์นันท์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๕๔

เด็กหญิงพุทธิมา
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กหญิงรุ่งวรินทร์
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายณัฐรัตน์
เด็กชายศรหฤทธิ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายอณัฐสันต์
เด็กชายอิทธิมันต์
เด็กชายพลกฤต
เด็กชายปาณัสม์

นามสกุล

โพธิ์สาลี
มีชำนาญ
แก้วประชุม
ใจสน
บุญเรือง
ลำพา
กบกลางดอน
ประเสริฐ
บุญปก
โบราญเดช
แหวนเงิน
เสิงกลาง
รวมใหม่
รวมใหม่
ประยืนคง
พึ่งตน
อังกาพย์เพชร
คณะขาม
รื่นคำ
พูลสำราญ
หาวัน
สุขนิล
จันทร์อำ
ทิพย์พระเนตร
พิมเสน
จันคำ
เสนานุช
มะนาวนอก
ตุมรสุนทร
วิสุพันธ์
ศิลาพงษ์
คุ้มกุดขมิ้น
รักษาศิล
จันทร์ทร
ใจสงบ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง

๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโปง

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโปง
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดบ้านโนนม่วง
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนาวีร์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงนวัณณา
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงปยาพร

ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๖๐

ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๖๑ เด็กหญิงมณฑริกาณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๖๖

เด็กหญิงอุษามณี
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงกนนกพร

ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๖๗ เด็กหญิงกัญญาพัชร
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๘๙

เด็กหญิงจุฑาภรณ์
เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงมาริษา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงณิชากร
เด็กหญิงศิรินทรา
เด็กหญิงวรรณวิษา
เด็กหญิงณิชาภา
เด็กหญิงณัฐรินทร์
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงสุรีทร
เด็กหญิงธีรดา
เด็กชายธนดล
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายอนุชา
เด็กชายเดชณรงค์
เด็กชายวรินญ์สรณ์
เด็กชายวุฒิพันธ์

นามสกุล
คงวิสุทธิ
ลือไพบูลย์
บุตรโคตร
แก้วจันทร์
ทัดเทียม
แพงมา
หมอนทอง
มิลสูงเนิน
พงษ์สุภาพ
วุฒิฤทัยปรีดา
ไพนะริน
หนชัย
ปงอ้อคำ
พบชัยภูมิ
เอมโคกสูง
ใจชัยภูมิ
คิรีเขียว
เหล่าฤทธิ์
พิงชัยภูมิ
บุญเสมเสน
โชคไพบูลย์
คงม่วงหมู่
บูรสิทธิ์
บินขุนทด
พรมคำ
อ่อนสุวรรณ์
ประชากูล
ส่วนเสน่ห์
สร้อยสูงเนิน
ธงภักดิ์
ฮุยน้อย
บัวชัย
กองเงินนอก
ผจญจิตร
มาเทียน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๙๐

เด็กชายสนธยา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายวรวัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายธนพงศ์
เด็กชายเจอร์ราร์ด
เด็กชายคมกฤช
เด็กชายวีระภัทร
เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายสุรชัย
เด็กชายณัฐวรรธ์

ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๐๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๐๔

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๐๕ เด็กชายธรรมรงค์ศักดิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๐๖

เด็กชายณัฐวัฒน์

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๐๗ เด็กหญิงกนกวรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๒๔

เด็กหญิงพัชชิตา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงพัฒน์นรี
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงวรินดา
เด็กหญิงมัณฑนา
เด็กหญิงกรพินท์
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงธิชากรณ์
เด็กหญิงเมธาพร
เด็กหญิงนำฟา
เด็กหญิงศิริภัสสร
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงเกศนภา
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กหญิงจิราภรณ์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ศรีธรราช
ศรีพฤกษ์ภูม์ิ
พรโคกกรวด
นานัน
ชวดชัยภูมิ
ฝาชัยภูมิ
กำลังศิลป
หมื่นระวัง
เสมสฤษดิ์

๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

พากุดเลาะ
พิกอสส์
จำเริญขวัญ
แก้วครไทย
ราชสีห์
จันทรคาต
คุณทรัพย์
วิเศษชาติ
กังสันเทียะ
สิทธิศรชัย
มโนธรรม
บัวระภา
จันทะวงศ์
ใจภักดี
บุพชาติ
ทรัพย์จิตร
คู่กระโทก
พงษ์ศิริ
จำเริญจิต
แสนโสภา
แย้มกลิ่น
วงศ์ภู่
ทองเหลือง
เชื้อมีแรง
แสงพรหม
รักตลาด

๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารี
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดไพรีพินาศ
วัดคลองหว้า
วัดคลองหว้า
วัดคลองหว้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๑ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๒๕

เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงชุติกาญจน์
เด็กชายณัฏฐกิตติ์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธรรมศักดิ์

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๓๐

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๓๑ เด็กหญิงปภาวรินทร์

เด็กหญิงเปรมยุดา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๓๓ เด็กหญิงพรสวรรค์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๓๒

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๓๔ เด็กหญิงเพ็ญลักษณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๔๙

เด็กชายภัทรกานต์
เด็กหญิงภัสสร
เด็กหญิงศิรินญา
เด็กชายศิริพงศ์
เด็กหญิงสายปาน
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายทศพร
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพุทธาคม
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงชญานันท์
เด็กหญิงเมษญา
เด็กชายคุณกฤต
เด็กชายชวรัตน์

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๕๐ เด็กหญิงณิพรรณพร
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๕๙

เด็กชายดนัยณัฐ
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายยุทธนา
เด็กชายอนุทัต
เด็กชายกฤษณัษ
เด็กหญิงกัลย์สุดา
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กหญิงจิรประภา

นามสกุล
หฤชัยงาม
เสาโกมุท
วงษ์สูงเนิน
ปนแก้ว
ภู่ประกิจ
หมอกขุนทด
ช่วยคูณ
ฤทธิ์จรูญ
พิพิธกุล
วิเศษคร้อ
นาชัย
ประดับวงศ์
ดังโพนทอง
แหวนโคกสูง
หินศิลา
วงศ์จักษุ
โชติราษี
สุนา
อินปา
โชติกวณิชย์
ศรีสิงห์
เฉลิมชยานันท์
ภูวงค์ผา
พิพิธกุล
มีวิชา
พิกุล
แนวสุภาพ
เคณทอง
บินนอก
เพชรพูน
เพ็งพูน
ลายแพ่ง
ฝายจิตรชอบ
อุระเพ็ญ
อินทจักร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
๒๔/๐๗/๒๕๕๒
๒๔/๐๗/๒๕๕๒
๒๑/๑๐/๒๕๕๒
๑๔/๑๐/๒๕๕๒
๐๑/๑๒/๒๕๕๒
๒๔/๐๗/๒๕๕๒
๑๕/๐๗/๒๕๕๒
๑๘/๑๒/๒๕๕๒
๑๙/๑๑/๒๕๕๒

๐๘/๐๙/๒๕๕๒
๑๒/๐๓/๒๕๕๒
๑๓/๐๑/๒๕๕๒
๒๓/๑๐/๒๕๕๒
๑๓/๐๓/๒๕๕๒

๐๑/๐๑/๒๕๕๓
๐๓/๐๘/๒๕๕๒
๓๐/๐๕/๒๕๕๓
๑๙/๑๒/๒๕๕๒

๒๓/๐๙/๒๕๕๒
๑๕/๐๗/๒๕๕๒
๑๓/๑๑/๒๕๕๓

๐๑/๐๔/๒๕๕๒
๑๒/๐๒/๒๕๕๓
๑๕/๐๒/๒๕๕๒
๑๕/๐๑/๒๕๕๒

๐๒/๐๖/๒๕๕๒
๒๗/๑๐/๒๕๕๒
๑๗/๐๑/๒๕๕๒
๒๗/๐๓/๒๕๕๒
๑๓/๐๔/๒๕๕๒
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

๐๙/๐๕/๒๕๕๑
๐๙/๐๖/๒๕๕๒
๒๒/๐๘/๒๕๕๑

วัดคลองหว้า
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
วัดคลองหว้า
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
วัดคลองหว้า
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
วัดคลองหว้า
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
วัดคลองหว้า
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
วัดคลองหว้า
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
วัดคลองหว้า
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
วัดคลองหว้า
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
วัดคลองหว้า
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
วัดคลองหว้า
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
วัดคลองหว้า
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
วัดคลองหว้า
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
วัดคลองหว้า
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
วัดคลองหว้า
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
วัดคลองหว้า
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
วัดคลองหว้า
โรงเรียนบ้านงิ้ว
วัดเลียบนำไหล
โรงเรียนบ้านงิ้ว
วัดเลียบนำไหล
โรงเรียนบ้านงิ้ว
วัดเลียบนำไหล
โรงเรียนบ้านงิ้ว
วัดเลียบนำไหล
โรงเรียนบ้านงิ้ว
วัดเลียบนำไหล
โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) วัดจำปาทอง
โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
วัดพลับ
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
วัดหนองโดน
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
วัดหนองโดน
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
วัดหนองโดน
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
วัดหนองโดน
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
วัดหนองโดน
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
วัดหนองโดน
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
วัดหนองโดน
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วัดทรงธรรม
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วัดทรงธรรม
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วัดทรงธรรม
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วัดทรงธรรม
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วัดทรงธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๒ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๖๐

เด็กชายจิราภัทร
เด็กหญิงชญาณิษฎ์
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กชายชวัลวิทย์
เด็กชายณัฐชนน
เด็กหญิงณัฐฎาพร
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายดนุพล
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนทีนาถ
เด็กชายนราธิป
เด็กชายนวพงศ์
เด็กหญิงนันทพร

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๗๔

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๗๕ เด็กหญิงนิติกาญจน์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๗๖

เด็กชายบวรวิทย์

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๗๗ เด็กหญิงเบญญาภา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๗๘ เด็กหญิงปรีญาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๗๙ เด็กชายปญญาโชติ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๘๙

เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กหญิงไปรยา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพชร
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงพลอยมณี
เด็กหญิงพัชรขวัญ
เด็กชายพิชญะ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๙๐ เด็กหญิงพิมพ์วราภรณ์

เด็กชายภาณุพงศ์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๙๒ เด็กชายภูปกรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๙๓ เด็กหญิงภูริดา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๙๔ เด็กชายภูรินทร์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๙๑

นามสกุล
ภูฉายยา
มะกรูดอินทร์
เด่นพล
บุญทัน
บุญจิตร
น้อยนำเที่ยง
อยู่ม่วง
สุดทอง
อินอุเทน
เงินมาก
เอื้อศรี
แดงเคน
มิตรชื่น
ภูมิรินทร์
แสนสมบัติ
สีมา
ดนดา
เกินศักดิ์ไผ่
ปรีการ
ตู้พิมาย
คงด้วง
มาสิงห์
รักษาทรัพย์
สว่างภพ
ชาลีเครือ
ทองเจริญ
เพชรประไพ
วงดารา
โมกขรัตน์
มิตรขุนทด
จันณรงค์
ปรีดารัตน์
กึกขุนทด
สนณรงค์
ชุมวัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๙๕

เด็กชายยุรนันท์
เด็กหญิงรินลดา
เด็กหญิงวนัสนันท์
เด็กหญิงวริสา
เด็กชายวิสิทธิศักดิ์

ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๑๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๐๐ เด็กหญิงศรัญลักษณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๒๙

เด็กชายศักรนันท์
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กชายสุคลธร
เด็กหญิงสุประวีณ์
เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กหญิงอสุชา
เด็กชายอธิป
เด็กหญิงสุวารี
เด็กหญิงหทัยรัตน์
เด็กชายก่อเกียรติ
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงฉัตรยา
เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายทิวากร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปราการ
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงสุจิรา
เด็กหญิงหฤทัย

นามสกุล
สังข์ทอง
สวงโท
กอบัว
ภูจำเนียร
ฟกเถา
เยือกเย็น
เตียนพลกรัง
มุ่งพันกลาง
กล้ารอด
ขยันการ
พยัคศรี
สวัสดิ์วงษ์
หนูทองอินทร์
วนไทยสงค์
ดีพานดุง
การถาง
ประดับวงษ์
แต่งทรัพย์
สำนักแก้ว
ขวัญบุญจันทร์
ฝนเต็ม
คำเบ้า
แซ่ล้ิม
พรเสมา
ขันบุตร
มีสุวรรณ์
คุ้มพงษ์
มูลเมือง
ใบเงิน
เงินมาก
ดีธรรม
พรมผา
หมวดคำ
เพ็งสุวรรณ
ดีธรรม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วย
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโดน
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโดน
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)

๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๔ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

คำอาบ
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๓๑
สุทธะโย
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๓๒
สมสุรินทร์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๓๓
สารกุมาร
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๓๔
เสียดขุนทด
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๓๕
สังทอง
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๓๖
คงกระพัน
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๓๗
นนตะบุตร
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๓๘
กุสันเทียะ
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๓๙
ทันยาหาร
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๔๐ เด็กหญิงธัญทิวา พึ่งไพศาล
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๔๑ เด็กหญิงพิยธิดา พิพิธกุล
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๔๒ เด็กชายอิศรา
ภายไธสง
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๔๓ เด็กชายวรวุฒิ
วิถี
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๔๔ เด็กชายศุภชัย
แซ่โง้ว
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๔๕ เด็กชายสิทธิพร แสงโพธิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๔๖ เด็กชายเมืองชัย คงรอด
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๔๗ เด็กชายภูษิต
เบิกขุนทด
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๔๘ เด็กชายวงศกร
ชัยภูธร
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๔๙ เด็กชายกฤษณพงศ์ หอพิกลาง
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๕๐ เด็กหญิงปทมา
อินสุ่ม
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๕๑ เด็กหญิงอันธิยา นวมโคกสูง
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๕๒ เด็กหญิงภัทรศรา ชื่นโชติ
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๕๓ เด็กหญิงพิชยาภรณ์ ตราบุรี
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๕๔ เด็กชายประสพโชค เงื่อนกระโทก
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๕๕ เด็กชายบรรพต บรเพ็ด
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๕๖ เด็กชายทิชากร สมอบ้าน
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๕๗ เด็กชายทะนะกริด พันธ์ศีล
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๕๘ เด็กชายพงษ์พัฒน์ สุขจันทร์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๕๙ เด็กชายณัชพัฒน์ กันเกิด
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๖๐ เด็กหญิงสิริรัตน์ ใจเที่ยง
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๖๑ เด็กหญิงโอปอ
สิงห์ห้างหล้า
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๖๒ เด็กหญิงปยมาศ แท่นศร
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๖๓ เด็กหญิงอาจิริยากัญญานี คามไธสงค์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๖๔ เด็กหญิงชลิสา
ชัยมีเขียว
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๓๐

เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงอารีรดา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายพรชัย
เด็กชายวีระพงค์
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอนุชัย
เด็กชายชลสิทธิ์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)

๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะพานยาว
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะพานยาว
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะพานยาว

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพานยาว
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพานยาว
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพานยาว
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพานยาว
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพานยาว

๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานยาว
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานยาว

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพานยาว
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพานยาว
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพานยาว

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานยาว
๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะพานยาว
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะพานยาว

๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน

๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดชัยชนะวิหาร
วัดยางเกี่ยวแฝก
วัดยางเกี่ยวแฝก
วัดยางเกี่ยวแฝก
วัดยางเกี่ยวแฝก
วัดยางเกี่ยวแฝก
วัดยางเกี่ยวแฝก
วัดแจ้งไพรวนาราม
วัดแจ้งไพรวนาราม
วัดแจ้งไพรวนาราม
วัดแจ้งไพรวนาราม
วัดแจ้งไพรวนาราม
วัดแจ้งไพรวนาราม
วัดแจ้งไพรวนาราม
วัดแจ้งไพรวนาราม
วัดแจ้งไพรวนาราม
วัดแจ้งไพรวนาราม
วัดแจ้งไพรวนาราม
วัดแจ้งไพรวนาราม
วัดแจ้งไพรวนาราม
วัดแจ้งไพรวนาราม
วัดแจ้งไพรวนาราม
วัดแจ้งไพรวนาราม
วัดเทพบุตรบรรพต
วัดเทพบุตรบรรพต
วัดเทพบุตรบรรพต
วัดเทพบุตรบรรพต
วัดเทพบุตรบรรพต
วัดเทพบุตรบรรพต
วัดเทพบุตรบรรพต
วัดเทพบุตรบรรพต
วัดเทพบุตรบรรพต
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๖๕

เด็กหญิงปยะดา
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงจรัสพร
เด็กชายธนบดี
เด็กหญิงฉัตรชนก
เด็กชายคหบดี
เด็กชายสมศักดา
เด็กชายวีระ
เด็กหญิงลักษมี
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กหญิงอรุณี
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กหญิงกรรนิกา
เด็กหญิงธิติกานต์
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธนากร
เด็กชายสุรเดช
เด็กหญิงสุดารัตน์

ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๘๔

ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๘๕ เด็กหญิงเกศฎาพรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๙๒

เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงกัญญาวี
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายนิชคุณ
เด็กหญิงอำภาพร

ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๙๓ เด็กหญิงกัญญาพัชร
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๒๙๙

เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายพิรุณ
เด็กชายปรัสกร
เด็กหญิงขวัญมนัส
เด็กหญิงธราพร

นามสกุล
จัดมา
คุ้มภัย
พรมนิล
ดาไธสงค์
ภู่สุวัฒน์
พันธุ์กุ่ม
มั่นยืน
เรือนเพชร
เรียบร้อย
เสถียรธรรม
จำนงภู่
งานยางหวาย
สิงหราช
ดาทอง
วงษ์ศิลา
พลเดชา
นรวิทย์
จำนงภู่
ประเสริฐศรี
แก้วสมบูรณ์
พรามจร
เปยสันเทียะ
ศรึสุวอ
เอี้ยงสูงเนิน
อยู่แก้ว
เอี้ยงเอี่ยม
ใจสบาย
มุ่งดี
แซ่ล้ิม
กิ่งพุดซา
ศิรินอก
กองศรี
สมจิตร
จันทะหาร
ยศจัตุรัส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน วัดเทพบุตรบรรพต
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน วัดเทพบุตรบรรพต
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน วัดเทพบุตรบรรพต
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน วัดเทพบุตรบรรพต
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา

๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา

๑๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม

๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม

วัดบุ่งเวียนวนาราม
วัดบุ่งเวียนวนาราม
วัดบุ่งเวียนวนาราม
วัดบุ่งเวียนวนาราม
วัดบุ่งเวียนวนาราม
วัดบุ่งเวียนวนาราม
วัดบุ่งเวียนวนาราม
วัดบุ่งเวียนวนาราม
วัดบุ่งเวียนวนาราม
วัดบุ่งเวียนวนาราม
วัดบุ่งเวียนวนาราม
วัดบุ่งเวียนวนาราม
วัดบุ่งเวียนวนาราม
วัดบุ่งเวียนวนาราม
วัดบุ่งเวียนวนาราม
วัดบุ่งเวียนวนาราม
วัดบุ่งเวียนวนาราม
วัดสามัคคีพัฒนาราม
วัดสามัคคีพัฒนาราม
วัดสามัคคีพัฒนาราม
วัดสามัคคีพัฒนาราม
วัดสามัคคีพัฒนาราม
วัดสามัคคีพัฒนาราม
วัดสามัคคีพัฒนาราม
วัดสามัคคีพัฒนาราม
วัดสามัคคีพัฒนาราม
วัดสามัคคีพัฒนาราม
วัดสามัคคีพัฒนาราม
วัดสามัคคีพัฒนาราม
วัดสามัคคีพัฒนาราม
วัดสามัคคีพัฒนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๖ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๐๐

เด็กหญิงวิญาดา
เด็กชายคมสัน
เด็กชายสมชาย
เด็กชายชลวิทย์
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายสันติ
เด็กชายศิวพัชฎ์
เด็กชายธีรฉัตร
เด็กหญิงพิชญ์ชญา
เด็กหญิงสรัญญา

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๐๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๑๐ เด็กหญิงอาภัสษ์สรา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๑๘

เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายณัชคุณ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายภูตะวัน
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงสุมาวดี

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๑๙ เด็กหญิงอัชณีวรรณ

เด็กหญิงขนิษฐา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๒๑ เด็กหญิงวันวิสา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๒๐

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๒๒ เด็กหญิงจรรยมณฑน์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายศิลา
เด็กชายจิรพงษ์
เด็กชายวิรสิทธิ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายรัฐติพงษ์
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงวิมลสิริ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๓๒ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๓๓

เด็กหญิงกัญญ์จิรา

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๓๔ เด็กหญิงคริสติน่า เกลวิล

นามสกุล
วงศ์ตีบ
ศรีสุวอ
หมายถมกลาง
ปอสูงเนิน
แขมพิมาย
ค้ากำไร
มิ่งขวัญ
คิดถาง
ด่านกุล
ยิ้มสมบูรณ์
เฉื่อยกลาง
นพคุณ
สุทธิประภา
เศษวงค์
คูหา
ชอบสว่าง
ครุรัมย์
ริมสันเทียะ
จำปาทอง
ชาวปา
ชาติขุนทด
เจ๊กสูงเนิน
เพียซ้าย
อินชู
ญาณรักษ์
ธาณี
ทิดาอน
โพธิ์นอก
ผิวผ่อง
ปอมปะโค
กลิ่นศรีสุข
ศิริเนาว์
เลไธสง
สายตา
แกลวิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม

๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว

๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสามัคคีพัฒนาราม
วัดสามัคคีพัฒนาราม
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดศรีเมืองทอง
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๓๕

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๔๙

เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงวรรณนิสา
เด็กหญิงอริยะ
เด็กหญิงกัลย์สุดา
เด็กหญิงวินิตา
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กหญิงธัญสินี
เด็กชายอัชวิน
เด็กชายจานิรุต
เด็กชายเอกพล
เด็กชายชนะสรณ์
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายสุวิจักขณ์
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายชลพัฒธิ์

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๕๐

เด็กชายกฤษดา

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๔๘

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๕๑ เด็กชายเทพบดินทร์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๖๙

เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงหงษ์หยก
เด็กหญิงนิลาวัลย์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายสมเกียรติ
เด็กชายนิพิฐพล
เด็กชายธนากร
เด็กชายปองเดช
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กชายชาคริส
เด็กชายวรกานต์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงปวันรัตน์

นามสกุล
จูสิงห์
พึ่งทอง
พุทธาพันธ์
ชาญชำนิ
ติ่งน้อย
พึ่งทอง
บุญศรี
โพธินิล
สิทธิพรมมา
คิดงาม
ปุลาชะโก
พุ่มเจริญ
สายติ่ง
สีวะลา
ผิวเฮ้า
เมียดขุนทด
คะเรรัมย์
คำหงษ์
ชะรุงรัมย์
ไชยขุนทด
ยิ้มจัตุรัส
สิงห์น้อย
แส่สันเทียะ
มาสิงห์
มั่งจัตุรัส
เท้าทอง
ยอดยศไกร
ประมายะ
มูลสันเทียะ
ใจมั่น
จงเจนกลาง
บุญชู
บัวสนิท
เจริญรัตน์
ทานบำเพ็ญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง

๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง

๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาเทพ
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาเทพ

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาเทพ
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาเทพ
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาเทพ
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาเทพ

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังตาเทพ
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาเทพ
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาเทพ
๐๗/๑๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านวังตาเทพ
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังตาเทพ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
วัดวังตาเทพ
วัดวังตาเทพ
วัดวังตาเทพ
วัดวังตาเทพ
วัดวังตาเทพ
วัดวังตาเทพ
วัดวังตาเทพ
วัดวังตาเทพ
วัดวังตาเทพ
วัดวังตาเทพ
วัดวังตาเทพ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๘ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๗๐

เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงเสาวรส
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายพงศธร
เด็กชายนิวากร
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายภูมิรพี
เด็กชายบดินทร์
เด็กชายกุลเกียรติ
เด็กหญิงกรวลัย
เด็กชายวรวัฒน์
เด็กหญิงจินดารัตน์
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กชายเทพมงคล
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีระพัฒน์
เด็กชายนคินทร์
เด็กชายนวคุณ
เด็กหญิงเบญจสิริ
เด็กหญิงปุณณดา
เด็กหญิงเปรมสุดา
เด็กชายพชรพล

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๙๔

ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๙๕ เด็กหญิงพิมพ์ญาดา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๓๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๐๔

เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายอภิเดช
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายอัครวิชญ์
เด็กหญิงอานิษา
เด็กหญิงปญจรัตน์
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายธีรภัทร

นามสกุล
เกณขุนทด
กอแห้วกลาง
ประสมทรัพย์
ลุผล
ขันตรี
นาคนิยม
ชัยชนะ
เทียมขุนทด
สีพุฒ
คำแสน
กุลโนนแดง
ใจเย็น
บัวเนียม
ผ่องพันธ์
บึงอ้อ
ม่วงกระโทก
แก้วบุพผา
เค้นชัยภูมิ
จำนงค์ธรรม
เคียงจัตุรัส
แสนคำแก้ว
วิเศษคร้อ
อยู่สูงเนิน
ปองขันธ์
เยื้องจันทึก
แนวโนนทัน
แว่นทิพย์
กาลเขว้า
มั่งคั่ง
ลองจำนงค์
หัดคำหมื่น
เจนบุรี
บุญลือพันธ์
ศรราช
ศรีพิลัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาเทพ

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาเทพ
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาเทพ
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาเทพ

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวังตาเทพ
วัดวังตาเทพ
วัดวังตาเทพ
วัดวังตาเทพ
วัดอุดมคีรีเขต
วัดอุดมคีรีเขต
วัดอุดมคีรีเขต
วัดอุดมคีรีเขต
วัดอุดมคีรีเขต
วัดอุดมคีรีเขต
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๙ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๐๕

เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายธีระโชค
เด็กชายน้องหนึ่ง
เด็กชายพงศกร
เด็กชายภัทรพัฒน์
เด็กชายภูมิภัทธ์
เด็กหญิงรุ่งรัศมี
เด็กหญิงวราพรรณ
เด็กชายศิริมงคล
เด็กชายศุกรวรรณ์
เด็กชายอนันตชัย
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

มีสัมพันธ์
ศรีษะใบ
มีหมื่นไวย์
แนวโนนทัน
โลจรัส
สนณรงค์
เปลือยหนองอ้อ
เชื้ออาสา
สุขปาน
สิทธิขุนทด
ลิ้มวัฒนา
มูลมะณี
งาคม
แพจันทร
งอสอน
หลักหาญ
เลี่ยมปรีชา
ใยโนนตาด
งาคม
เชียนเขว้า
สังข์น้อย
ทะนอมรัมย์
สมบูรณ์
เพียซ้าย
สุเม
กุลสูงเนิน
จินชัย
สถานชัย
เสนา
จันทร์อ่อน
จิตรชัย
วิชัยโย
ผนึกดี
ภูดานุ
แสนกล้า

ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๑๗

ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๑๘ เด็กหญิงจันทวรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๓๘

เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กหญิงจีรภา
เด็กชายชลธี
เด็กชายชิวานน
เด็กหญิงชุติมณฑน์
เด็กชายณัฐกานต์
เด็กชายทิวากร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวินท์
เด็กชายธนากรณ์
เด็กชายธเนศวร
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธัญรัต
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กหญิงประภาพร
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กหญิงปยะรัตน์
เด็กชายพงศ์นฤทธิ์
เด็กหญิงพัสนันท์

ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๓๙ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
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วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
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เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๔๐

เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวรินทร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายวิศรุต
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายเสริมครุฑ
เด็กชายอชิรวัศมิ์
เด็กชายอชิรวุศมิ์

กุลธรรมโม
กองกูล
วงษ์เครือวัลย์
ชีรอด
บุญเคหา
อรสุม
ศิริศุภกุล
พรไพศาล
มีสิทธิ์
มีสิทธิ์

๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

เด็กชายอรรถกร
เด็กชายออร์รอน
เด็กหญิงอัจฉราพร
เด็กชายฐิตินันท์
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายอนุวัตน์
เด็กหญิงอินทุภา
เด็กชายทิรวัตถ์
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กชายปรวีร์
เด็กชายปติพงศ์
เด็กหญิงพรประภา
เด็กชายพฤฒิพงศ์

กองทองนอก
สไนแมน
สถิตย์ชัย
สมสนุก
ปนสุวรรณ
หวังรัดกลาง
ใจปติ
ศรีษะใบ
เหล่าฤทธิ์
แนวเมือง
แม้นชัยภูมิ
เชื้ออาสา
รัตรองใต้
ลาภสันเทียะ
ชาญเขว้า
เชื้ออาสา
ศิริจันทร์งาม
สุทธิ
ทนคำ
แก้วจุมพล
แฝงธานี
สมบัติมี
เพ็ชรรินทร์
เฟองสูงเนิน
ชัยเนตร

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๖๒

ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๖๓ เด็กหญิงพัชราภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๖๔

เด็กชายรังสิต

ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๖๕ เด็กหญิงสิริกาญจน์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๗๒

เด็กหญิงอภิษชญา
เด็กหญิงจิรดา
เด็กหญิงณิชกมล
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายดลวัฒน์
เด็กชายตุฬากาน
เด็กชายเทพลักษณ์

ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๗๓ เด็กหญิงเพชรพลอย
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๗๔

เด็กชายรพีภัทร

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๒๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน

๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไผ่

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไผ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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เลขที่

ชื่อ

เด็กชายศราวุฒิ
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๗๖ เด็กชายศิริชัย
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๗๕

ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๗๗ เด็กหญิงกมลลักษณ์

เด็กชายกิตติกุณช์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๗๙ เด็กชายกิตติทัต
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๘๐ เด็กหญิงเก็ตแก้ว
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๗๘

ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๘๑ เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๔๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๐๙

เด็กหญิงจันธิลา
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงนัชชนันท์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปาจรีย์
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงมนปพร
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายดนุวัศ
เด็กชายเตชิน
เด็กชายธนันชัย
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายมงคล
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงขวัญสุดา
เด็กหญิงชญานุตม์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงนิยากร
เด็กชายบัณฑิต
เด็กชายพฤฒิพงษ์
เด็กหญิงพิมพ์นิภา
เด็กหญิงรพีพรรณ
เด็กชายรัชพล
เด็กชายวรเวท

นามสกุล

ใจเที่ยง
หล่าแสนเมือง
อินาวัง
แก้วแกมทอง
โยธารักษ์
สมัญญา
ไหล่วิจิตร
อุกอาจ
ขุนสำโรง
ยาชัย
ใจเที่ยง
หนองใหญ่
สวัสดิ์วงษ์
ดีปานแก้ว
อุกอาจ
สิงห์รักษ์
หวังดี
แสงสารวัตร
ลาพาศ
กุลจำเริญ
สวาสดี
หล่าบุตรสี
สิงคำหาร
ศรีสุวรรณ
พรมมา
ชูชัยภูมิ
ผุดผ่อง
นภากาศ
สุขเอี่ยม
ยุ่นชัย
จ่าทัน
คำนอก
อ้อชัยภูมิ
คำมูลคร
สดใส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไผ่

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไผ่

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไผ่

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดไผ่

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไผ่

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไผ่

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย

๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
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ศ. ๘
เลขที่
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๑๔

ชื่อ
เด็กชายวสันต์
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายสิรวิช
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงอารียา

ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๑๕ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๔๔

เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายจักรกฤษ
เด็กชายจิระวัฒน์
เด็กชายณัฐกร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณิชา
เด็กชายธนวิทย์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กชายวัชรนนท์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงสุมลรัตน์
เด็กชายอรรคชิน
เด็กชายอัศนาวิน
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายธนันชัย
เด็กชายธนากานต์
เด็กชายโภคิน
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายปณิธาน
เด็กชายอนิรุธ
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายณัฏฐพล
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพาทิศ
เด็กชายยุทธจักร
เด็กชายสิทธิรักษ์

นามสกุล
ชมภูทับ
ซื่อตรง
เชื้อโนนแดง
หาญรบ
ติ้นชัยภูมิ
อินเสาร์
ลาโสพันธ์
วิเศษพันธุ์
เคนอำ
หงษ์วิลัย
คณะวงศ์
ฝาชัยภูมิ
ห่อเทศ
อินาวัง
วุ่นชีลอง
โงกสูงเนิน
ตันสุขเติม
สถิตชัย
พรมหมอก
เด่นพันธ์
สันติศรีสวัสดิ์
ดวงนิล
ไวประเสริฐ
แก้วปลั่ง
ปองขันธ์
บาลพิทักษ์
หาญพนา
สานนอก
ด่านกระโทก
โภคา
จันทฤดี
หงษ์อุดม
กันวิสา
ผลพูน
เมตตาชาติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง

๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๔๕

เด็กชายอัครพงศ์
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงเขมนิจ
เด็กหญิงดวงพร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงปานวาด
เด็กหญิงเมษา
เด็กชายศตรรฆ
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กชายกล้าหาญ
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงกันยาพร
เด็กชายขจรศักดิ์
เด็กชายเทวฤทธิ์

ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๗๙

เด็กชายธนดล
เด็กชายธนวินท์
เด็กชายธนาธิป
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายอดิรุจ
เด็กชายอธิภัทร
เด็กหญิงอริศรา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายเศรษฐา
เด็กชายจิรกิตต์
เด็กชายธนากร
เด็กชายธิติวุฒิ
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายภูริทัต
เด็กชายจักรพรรดิ
เด็กชายณัฎฐากร
เด็กหญิงเตือนใจ
เด็กชายธนวัฒน์

นามสกุล
แก้วแกมทอง
อ่อนสกุล
คำโนนจาน
สมวงค์
ฟางหนองดู่
สอดดง
วงค์นาแค
พินิจกุล
มีหมื่นไวย์
แซงผุย
อ่อนสกุล
ชำนาญสุข
เสือศรี
ภู่ประกิจ
สรภู
ชะโรธร
ทวีรัตน์
สุขมาก
ชาลี
คงเมือง
ฝายแก้ว
หอมทรง
บุญโนนแต้
สระอา
ชัยเนตร
จุลยะโชค
งาคม
ชิราพฤกษ์
แสงห้วยไพร
งามกำพูวิวัฒน์
บุญเสม
ธรรมกุล
พิไลโชค
ชัยโยบัว
วีระจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง

๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง

๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสมง

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโสมง
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโสมง
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโสมง
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโสมง
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโสมง

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโสมง
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโสมง
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งยาว

๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งยาว

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งยาว
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งยาว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายนพรัตน์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๘๑ เด็กชายนราชิต
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๘๒ เด็กหญิงนันทิยา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๘๓ เด็กชายภูบดิทร์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๘๐

ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๘๔ เด็กหญิงเยาวลักษณ์

เด็กชายวีรภัทร
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๘๖ เด็กชายอติวัฒน์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๘๕

ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๘๗ เด็กหญิงกนกวรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๕๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๐๖

เด็กหญิงกันติศา
เด็กหญิงชนกนันท์
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กชายปรเมษฐ์
เด็กชายพร้อมพงศ์
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กหญิงอาริสา
เด็กชายคณาวุฒิ
เด็กชายคมสัน
เด็กชายไชยวัตน์
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กหญิงพิมพัชชา
เด็กชายลิขิต
เด็กหญิงสุภัตตรา
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงนิชา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายภูวณัฎฐ์

ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๐๗ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๑๔

เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กชายเจษฎากร
เด็กชายธณพงษ์
เด็กชายธนาพัฒน์
เด็กชายธัญเทพ
เด็กหญิงวิภาวี

นามสกุล
ผจญจิตร
ลาภมาก
ดนตรี
ทองพูลดี
เฉลียวชาติ
บุตดีสระน้อย
รองเมือง
ตั้งมั่น
โฮงคำอุต
ภิรมย์กิจ
วาปทะ
หิรัญโท
ใยเจริญ
รัดสันเทียะ
จุลชัย
ตรงเมธี
เข็มทอง
แปนหาร
เกิดถาวร
ธนะวงศ์
ชาวนาฮี
แก้วคำใต้
แก้วพิภพ
กุศล
ทุคนธ์ชัย
ชิดประทุม
ผิวพันธ์
จันทร์นันทร์
สาระภักดี
พรมจันดา
บุญเสนา
เพ็งศรี
ประวะศรี
วงษ์ดี
เชื้อโต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งยาว

๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งยาว
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งยาว
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งยาว

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งยาว
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งยาว
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งยาว

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งยาว
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งยาว
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งยาว
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งยาว
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งยาว
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งยาว
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งยาว

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งยาว
๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งยาว
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านต้อน
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้อน
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านต้อน
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านต้อน
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้อน

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านต้อน
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านต้อน
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้อน

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านต้อน
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านต้อน
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้อน
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านต้อน
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้อน
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย

๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปรางค์ปราสาท
วัดปรางค์ปราสาท
วัดปรางค์ปราสาท
วัดปรางค์ปราสาท
วัดปรางค์ปราสาท
วัดปรางค์ปราสาท
วัดปรางค์ปราสาท
วัดปรางค์ปราสาท
วัดปรางค์ปราสาท
วัดปรางค์ปราสาท
วัดปรางค์ปราสาท
วัดปรางค์ปราสาท
วัดปรางค์ปราสาท
วัดโพธิ์ห้วยหวาย
วัดโพธิ์ห้วยหวาย
วัดโพธิ์ห้วยหวาย
วัดโพธิ์ห้วยหวาย
วัดโพธิ์ห้วยหวาย
วัดโพธิ์ห้วยหวาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๕ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๑๕

เด็กหญิงศิรินญา
เด็กหญิงอนัญชญา
เด็กหญิงวรรณษา
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายพรเทพ
เด็กชายมงคล
เด็กชายวรวัฒน์
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายยุทธภูมิ
เด็กชายสุทธิพร
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายอิทธิกร
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงนรกมล
เด็กหญิงโมริน
เด็กชายเรืองศักดิ์
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงสิริพร
เด็กชายจักรธร
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายวรวัฒน์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธฤษณัช
เด็กหญิงนฤภัทร
เด็กหญิงวรรณษา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายกิตติศักดิ์

ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๔๙

นามสกุล
ชาภิรมย์
มาซา
เพิ่มชีลอง
เทพพิทักษ์
หิรัญเขว้า
หิรัญเขว้า
ดิษฐประศักดิ์
ถนอมพันธ์
กองพา
คะสกุล
พลภักดี
วงศ์อภัย
คณาเขว้า
โอเต็ง
ปราบคะเซ็นทร์
ลาวัลย์
โสดา
บุญแย้ม
โม่งปราณีต
ไทยจัตุรัส
หนูม่วง
สมพงษ์
มะเสนา
ชาติเผือก
ศรีเมฆ
ต้านกลางดอน
ขิงขุนทด
โพธิ์ผลิ
วงษ์แก้ว
โกสุม
ชุ่มตะคุ
มุสิตะทัน
อินศิริ
ไทยสมัคร
คงโคกแฝก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย

๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา

๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี

๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)

๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ห้วยหวาย
วัดโพธิ์ห้วยหวาย
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดบ้านกลอย
วัดบ้านกลอย
วัดบ้านกลอย
วัดบ้านกลอย
วัดบ้านกลอย
วัดบ้านกลอย
วัดบ้านกลอย
วัดบ้านกลอย
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๖ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๕๐

เด็กหญิงกุลกัณยา
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงชนม์นิภา
เด็กชายชยาวุธ
เด็กชายชัชชัย
เด็กชายชัญญ
เด็กชายชินดนัย
เด็กชายชินรักษ์
เด็กหญิงชุติมา

ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๖๐ เด็กชายณัฏฐนวัสน์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๖๑ เด็กหญิงณัฐจารุพร
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๘๔

เด็กชายณัฐชนน
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายต้นกล้า
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กชายธรรมนันท์
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงนราวดี
เด็กชายนฤเบศ
เด็กหญิงนลินธารา
เด็กหญิงนันทพร
เด็กหญิงแบบสิริ
เด็กชายปรีชา
เด็กหญิงปานิสา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายปยวัช
เด็กชายพิชุตม์
เด็กชายพิทยุตฆ์
เด็กหญิงพิมพิกา
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงรัฏฑชา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

พิมพ์จัตุรัส
มากมี
แซ่เจี่ย
เที่ยงตรง
อุไรพันธ์
ต้นรังกลาง
มิ่งขวัญ
ตั้งไพโรจน์วงศ์
ทานประสิทธิ์

๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

แวงวรรณ
สำนักโนน
พอขุนทด
ฐานขุนทด
คำสุข
ดวงลาดนา
ยวดขุนทด
เลาหะนาคีวงศ์
ประทุมวงค์
อุเทนสุต
จำรัสประเสริฐ
เคลือบขุนทด
เชษฐขุนทด
ทองรักษ์
บำเพ็ญบุญ
แบบจัตุรัส
สิทธิขุนทด
พาขุนทด
ดอบขุนทด
รักเพชร
พรีพรม
เวทย์กิตติพฤกษ์
ชาติเผือก
สังข์กูล
ขลังวิชา
ทั่งพะเนา

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

หมายเหตุ

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๗ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๘๕

เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงรัตน์ดาพร
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายฉัตรดนัย
เด็กชายชนะพล
เด็กชายชยานนท์
เด็กชายญาณภัทร

ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๙๓

ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๙๔ เด็กหญิงณัฏฐกานต์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๖๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๐๕

เด็กหญิงตรีคูณ
เด็กหญิงทราย
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายธฤษณัช
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กชายนนทกร
เด็กหญิงปานรพี
เด็กหญิงปนมุก
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงวีรยา
เด็กชายอรรถพล

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๐๖ เด็กหญิงอัฐภิญญาพร
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๑๙

เด็กชายวิศัลย์ศยา
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กชายฐิติศักดิ์
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงกรนันท์
เด็กชายเอกรัตน์
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายศุกลวรรธ
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายตะวัน
เด็กชายภัทรพล

นามสกุล
คำดี
ลานอก
ทานโสดถี
สร้อยสูงเนิน
ทานบำเพ็ญ
แปะจัตุรัส
อยู่ภักดี
คำพุด
อ่อนศรี
วันแต่ง
กอสินทวี
บุญซ้อน
ไพเราะ
แก้วขุนทด
บินขุนทด
แพะขุนทด
บุญเรือง
ขวัญสงค์
บูรณะ
อาบสุวรรณ์
รสหอมดี
ธาตุไพบูลย์
พ่วงภาราม
สุวรรณ์
ทวีผล
ประทุมวงศ์
เกิดกลางดอน
เตี้ยจัตุรัส
เคลือบขุนทด
อินทะกูล
อาบสุวรรณ์
สุขากาศ
แสวงชัย
สาระคาม
จุมพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง

๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง

๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

วัดหนองผักแว่น
วัดหนองผักแว่น
วัดหนองผักแว่น
วัดหนองผักแว่น
วัดหนองผักแว่น
วัดหนองผักแว่น
วัดหนองผักแว่น
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๘ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๒๐

เด็กชายจักรรินทร์
เด็กชายศกลวัฒน์
เด็กชายอุดมศักดิ์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายญาณวุฒิ
เด็กหญิงภัทรธิดา

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๒๕

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๒๖ เด็กหญิงพลอยไพลิน
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๔๑

เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงเรืองรัฐกร
เด็กหญิงวรัณญา
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กหญิงกัญญานี
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กชายรัตติกาล
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายอัคเรศ
เด็กชายธาวิน

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๔๒ เด็กหญิงพิมพ์รัตน์ดา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๕๑

เด็กหญิงกิตติญา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงธีราภรณ์
เด็กหญิงสายธาร
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงประนิตา
เด็กหญิงเยาวรักษ์
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงชฎาภา

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๕๒ เด็กหญิงณภัสวรรณ

เด็กหญิงนฤมล
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๕๔ เด็กหญิงพิชญาภา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๕๓

นามสกุล
วงษ์สูงเนิน
แทนนะริน
อุ่นสูงเนิน
นาโพธิ์
ชุมทัพวงษ์
พลเดช
พินนอก
พิมอินทร์
อิติป
ผิวขาว
ทุตะกิจ
กาจกระโทก
ไชยพิมพ์
เหลาชัย
บุญจริง
จันดา
กล้ามสันเทียะ
โพธิ์นอก
ทรัพย์ธรรมชาติ
วงค์เวียน
เพียรประจำ
อุไรวรณ์
ประภาสโนบล
กกสันเทียะ
บุ้มกระโทก
เฉลียวฉลาด
แสนธิมุง
ศรศักดา
อยู่ลอง
กาจกระโทก
จังหวัดกลาง
บำรุงนอก
สิงหะนาม
อยู่สบาย
บุญสร้อย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๙ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๕๕

เด็กชายจินลพันธ์
เด็กชายธนพล
เด็กชายพิพัฒนพร
เด็กชายชนะใจ
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายณัฐณภนต์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายนธิกร
เด็กชายศิวกร
เด็กชายเด่นภูมิ
เด็กชายชวัลกร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงราตรี
เด็กหญิงปทิตตา

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๗๐ เด็กหญิงประกายดาว

เด็กหญิงวรัญญา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๗๒ เด็กหญิงศิรินภา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๗๓ เด็กหญิงนิตยา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๗๑

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๗๔ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๘๑

เด็กหญิงนัทภัทร
เด็กชายอนุวัชร
เด็กชายทศพล
เด็กชายณัฐการต์
เด็กชายณรงค์เดช
เด็กชายสตางค์
เด็กชายธนพนธ์

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๘๒ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๘๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กชายชนะความ
เด็กชายชนะภัย
เด็กชายชินวัตร
เด็กชายธนกร
เด็กชายชาติชาย

นามสกุล

อุ่นสวัสดิ์
แถวเพชร
บอนไธสง
กรำเครือ
จันทีนอก
โพธิ์หนองคูณ
แสงจันทร์
ตึกสันโดด
เขื่อนจะนะ
บุราคร
คุ้มไข่นำ
สุขปราบ
กันศรีเวียง
ลมสูงเนิน
จันทร์ทาน
สุวรรณมนี
อุ่นสูงเนิน
ศรีคุณ
จันทร์เมฆา
ลักขุขัน
จันทร์สุข
อินทะกูล
ราชดุษฎี
หมอนพังเทียม
ปะตะวัง
ไปปอด
เกรยรัมย์
ระหาญนอก
อัตถากร
ปนวันนา
พัวพัน
พัวพัน
ภูหัวตลาด
เพชรชนะ
ไพรวัลย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๐ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๙๐

เด็กชายปริญญา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายอภิศักดิ์
เด็กชายจิรพงศ์
เด็กชายนิติกร
เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงพรรวินท์
เด็กชายนบดินทร์
เด็กชายเอกวิญญ์

ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๗๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๒๔

นามสกุล

เทียบประทุม
ลิย่ีเก
เขียวคำ
มาดี
โพธิ์แก้ว
บัวใหญ่รักษา
ฆ้องนอก
จีนคง
ศรีระทัต
พิมพ์จันทร์
เด็กหญิงกนกวรรณ ทิพนนท์
เด็กชายสุกลวัตร มณีรุ่ง
เด็กชายจักรกฤษณ์ เสงี่ยมศักดิ์
เด็กชายชัยวัฒน์ สุรศรี
เด็กชายฉัตรมงคล โพธิ์ศรี
เด็กชายอัมฤทธิ์ ช้างหมื่นไวย
เด็กชายอดิศร
งอนสันเทียะ
เด็กชายฐิติศักดิ์ จันทร์ทาน
เด็กชายอัศนัย คำถี
เด็กชายอาจหาญ บุญหล้า
เด็กชายภาณุพงค์ เงินเลี้ยง
เด็กชายภูวดล ไกลคะลา
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ขุนทอง
เด็กหญิงอินทิรา กิ่งแล
เด็กหญิงธันยาพร แจ้งสวัสดิ์
เด็กหญิงสะวิตรี สารคาม
เด็กหญิงชุติมา แสงจันทร์
เด็กชายพงษ์ศกร งอนสันเทียะ
เด็กชายสุทธิภัทร มณีรุ่ง
เด็กชายณะฐชัย ใบรักษ์
เด็กชายวิทวัส
ใจสว่าง
เด็กชายธนภูมิ จรแก้ว
เด็กหญิงกัลยา โมคศิริ
เด็กหญิงสาลิณี ปาปะเขา
เด็กหญิงปณิดา พลอยขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม

๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม

๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
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ศ. ๘
เลขที่
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๕๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอรวรรณ บรรพบุรุษ
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรามจร
เด็กหญิงญาดา อินดี
เด็กหญิงชุติมา คำเขื่อน
เด็กหญิงวารุณอร คณะยอด
เด็กหญิงอรฤดี ชัยแก้ว
เด็กชายกฤษฎา เขาแก้ว
เด็กชายกฤษดา โข่จัตุรัส
เด็กชายณัฐพล พรสถิต
เด็กชายธนกร
หงส์ร่อน
เด็กชายธนดล กลิ่นศรีสุข
เด็กชายธนธรณ์ มาไพล
เด็กชายธเนศ
นนท์ขุนทด
เด็กชายนันทกร คำจัตุรัส
เด็กชายภัทราวุธ พับขุนทด
เด็กชายลัทธพล ปอมจัตุรัส
เด็กชายศุภชัย พาเจริญ
เด็กชายสิรภพ ชาญสูงเนิน
เด็กชายสิริวัฒน์ ทาบจัตุรัส
เด็กชายสุวัฒน์ แก้วมะโหสด
เด็กชายอาคม
บุญสะโต
เด็กชายธนกฤต สุจริต
เด็กชายกฤษณ์ประภากร อรัญพูล
เด็กหญิงจันทรา สายจันทึก
เด็กหญิงชบาไพร หาดขุนทด
เด็กหญิงธิยาดา วิเศษดี
เด็กหญิงธีรนันท์ เจริญวัย
เด็กหญิงนภัสสร ขรึมสันเทียะ
เด็กหญิงบุญญานี ชัยภักดี
เด็กหญิงปภัทรสร เวณุทร
เด็กหญิงพุธิตา เทียมขุนทด
เด็กหญิงวิยะดา คุณทะราช
เด็กหญิงวีณา
สายจันทึก
เด็กหญิงสิริวิมล กึ่งไทรกลาง
เด็กหญิงพิชาฎา สุระนิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดนายางกลัก
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงเอมฤดี
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๖๑ เด็กหญิงภัทรดา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๖๒ เด็กชายพีรดนย์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๖๓ เด็กชายเจษฎา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๖๐

ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๖๔ เด็กชายเจษฎาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๖๙

เด็กชายนำหนึ่ง
เด็กชายรัชชากร
เด็กชายพานทอง
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงญาดา

ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๗๐ เด็กหญิงปฐมาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๗๘

เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงมุทิตา
เด็กหญิงยุพากร
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงอัยญาดา
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายกิตตินันท์

ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๗๙ เด็กชายเจษฎาพันธ์

เด็กชายวราพงษ์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๘๑ เด็กหญิงขวัญธิดา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๘๐

ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๘๒ เด็กหญิงทิพประภา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๙๔

เด็กหญิงยลรดา
เด็กหญิงศรัณยา
เด็กหญิงกฤติมา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงกชมน
เด็กหญิงกัณฐิกา
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายนวมินต์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายรัชชานนท์

นามสกุล
เชนศรี
กางร่มกลาง
จันทาทอง
หาญณรงค์
ดีนันท์
สนิทพะเนา
เรียงสันเทียะ
เมืองขุนทด
สุวรรณ์
สวาทสุข
ทิศกระโทก
สีหาวงค์
ดงกลาง
เรียงสันเทียะ
ปตตาเน
หาญณรงค์
แก้วมะเริง
อินทรบ
จิตรกรศิลป
ม้วนสูงเนิน
นะเรืองรัมย์
สุทัศ
ใยไธสง
น้อมสำโรง
งามขำ
ธรรมกัณหา
หมั่นคำ
จำหนองโพธิ์
ศรีละหาร
กำลังฤทธิ์
พรมศรี
หมั่นหาโชค
ช่องศรี
จรัสพันธ์
พิลาเทศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่งาม
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่งาม

๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่งาม
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่งาม
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่งาม
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่งาม
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่งาม

๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดวังคมคาย
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๙๕

เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายอานนท์
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายชานนท์
เด็กชายธนกร
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวิรชัย
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกันยาพร
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงศศิรดา

ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๘๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๐๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๑๐ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๒๙

นามสกุล
ไชยปราบ
คุ้มหมู่
เทศสวัสดิ์
หาญนอก
จิตกลาง
กัณหะกิติ
กลางเมืองขวา
เรืองจันทึก
หนูหนองโคน
พงษ์สุวรรณ์
มีศรี
แย้มเยื้อน
จั้นชัยภูมิ
ไตรเสนีย์
วัดโคกสูง
หารโคกสูง
กว้างนอก
รอบคอบครบุรี
เทศสวัสดิ์
พงษ์ถนอม
หาญรักษ์
วงค์ทักษ์
โพธิ์พันธ์
เพ็งปญจ่า
คำแสน
บำรุงภักดิ์
วิสัยเพียร
เที่ยงเพิ่ม
แม็คเคนน่า
โพธิ์สันเทียะ
ประดิษฐ์ค่าย
เฉลิมสถาพร
เติมพันธ์
จำหนองโพธิ์

เด็กหญิงอริศรา
เด็กหญิงนันทวัน
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายก้องชนะ
เด็กชายธรรมรัตน์
เด็กชายธนัช
เด็กชายพิพัฒน์ศร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายสุเมธ
เด็กชายเจมส์
เด็กชายธนภัทธ์
เด็กชายชัชวาล
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงขวัญปุลิน
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐนรี วิจันทมุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

สังกัดวัด

วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงธนิสร
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๓๑ เด็กหญิงปานรวี
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๓๒ เด็กหญิงศิริกานต์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๓๓ เด็กหญิงอโรชา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๓๐

ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๓๔ เด็กหญิงสิริเสาวลักษณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๓๙

เด็กชายชัยพล
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายเดชากุล
เด็กหญิงปลายฝน
เด็กหญิงรมิตา

ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๔๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๔๑ เด็กชายเกียรติธนพัฒน์
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๕๖

เด็กชายเชิดศักดิ์
เด็กชายทางเอก
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายนพณัฐ
เด็กชายนรากร
เด็กชายนัฐภูมิ
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายปรวิทย์
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายพิวัชชัย
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภัทรนันท์
เด็กหญิงภาวินี
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายอภิวัฒน์

ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๕๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กหญิงกัลย์สุดา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๕๙ เด็กชายกิตติกวิน
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๕๘

ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๖๐ เด็กหญิงจันทร์ฎาแสน

เด็กชายจิรภัทร
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๖๒ เด็กหญิงจิรัชยา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๖๓ เด็กชายณฐกร
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๖๔ เด็กหญิงณัชชา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๖๑

นามสกุล
มนัสสิลา
ประสงค์อยู่
บุญรอด
มาลา
การะเกษ
เดขุนทด
สมเพชร
เพิ่มพูล
วรรณพงษ์
พรมดี
คงเจริญ
จันทร์หอม
แสงจันทร์
เสนาฤทธิ์
เกียรตินอก
อาจเทพ
วุฒิไกร
พุ่มพั่ว
เอกศรี
ทนสูงเนิน
เทียนแก้ว
สุหญ้านาง
รักษาอยู่
ต้นบุญ
ทองใบ
เสือมัจฉา
นุ่มมีศรี
ใยโพธิ์
ฉายชัยภูมิ
อุปยะโส
ทวีเปล่ง
คูนาแก
เที่ยงดี
งานยางหวาย
แดนชัยภูมิ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดละลม
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดละลม
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดละลม

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดละลม
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดละลม

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม

๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย

สังกัดวัด

วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดกลางหมื่นแผ้ว
วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม
วัดลาดไทรสุวรรณาราม
วัดลาดไทรสุวรรณาราม
วัดลาดไทรสุวรรณาราม
วัดลาดไทรสุวรรณาราม
วัดลาดไทรสุวรรณาราม
วัดลาดไทรสุวรรณาราม
วัดลาดไทรสุวรรณาราม
วัดลาดไทรสุวรรณาราม
วัดลาดไทรสุวรรณาราม
วัดลาดไทรสุวรรณาราม
วัดลาดไทรสุวรรณาราม
วัดลาดไทรสุวรรณาราม
วัดลาดไทรสุวรรณาราม
วัดลาดไทรสุวรรณาราม
วัดลาดไทรสุวรรณาราม
วัดลาดไทรสุวรรณาราม
วัดลาดไทรสุวรรณาราม
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายณัฐวุฒิ
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๖๖ เด็กชายต้นกล้า
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๖๗ เด็กชายธราเทพ
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๖๘ เด็กชายธันวา
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๖๕

ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๖๙ เด็กหญิงนภัสวรรณ

ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๒๙๙๙

เด็กหญิงปริสา
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กชายพชรพล
เด็กชายพิตติกานต์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายวรภัทร
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กหญิงวริสรา
เด็กชายวายุทัตน์
เด็กชายวีรพงษ์
เด็กหญิงศิริวิมล
เด็กหญิงสวรส
เด็กหญิงสุขกัญญา
เด็กหญิงสุวีรยา
เด็กชายอริยวัตร
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายจักรพรรดิ์
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายณราวุฒิ
เด็กชายติณณภพ
เด็กหญิงนัชชา
เด็กหญิงปภัสรา
เด็กชายพิฒวัส
เด็กชายพิทักษ์พงศ์
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงพิมรดา
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงวรรณนิสา

นามสกุล
โขนชัยภูมิ
ท่าปอ
สุขแก้ว
แกนยางหวาย
เชิญชัยภูมิ
ปราณีตพลคลัง
ตอพรหม
สิงห์ชัย
จันทร์พวง
สุทธินัง
นนทะศรี
ชนะชัย
ชนะชัย
คานชัยภูมิ
ดอกบัว
วงมาเกษ
ต่อทรัพย์
แกมจินดา
เหล่าดิ้ม
ชัยอาวุธ
กุณา
หาวงษ์
คลังแก้ว
นาคำ
โกสีนาม
สุดสวาท
สุวรรณ
คลังแก้ว
ชนะชัย
ปุนโพธิ์
มงคลภาส
คำสอนสุวรรณ
หิรัญวรรณ
ปนแก้ว
มะลิวัลย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๖ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๐๐ เด็กชายวายุ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๐๖

เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงวิภาวินี
เด็กชายวีระวัฒน์
เด็กชายอดิพงศ์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอริศรา

ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๐๗ เด็กหญิงอัจฉราลักษณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๐๘ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงกรกนก
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๑๐ เด็กชายกฤตนันท์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๐๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๑๑ เด็กหญิงขวัญพิชชา

เด็กชายชัยพัฒณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๑๓ เด็กชายณัฐภูมิ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๑๔ เด็กหญิงนันทิชา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๑๕ เด็กชายปยวัฒน์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๑๒

ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๑๖ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๒๓

เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวรชิต
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กชายอเนชา
เด็กชายกฤตานน
เด็กชายชนปกรณ์

ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๒๔ เด็กชายชัยมนต์ตรา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๓๔

เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายนาวี
เด็กชายพัทรพล
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กชายศุภากรณ์
เด็กชายอติกันต์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอัสนี
เด็กชายกรวิทย์

นามสกุล
ชัยมงคล
สุขใจ
ชัยศัตรา
อ่อนคำ
พัฒนวงค์
ตำตาด
งานยางหวาย
ผลวิลัย
ฉายชัยภูมิ
กุณา
ต่อทรัพย์
จาบทะเล
คามตะศิลา
โขนชัยภูมิ
เทียมทะนงค์
ดังยางหวาย
เวียงปะติ
สุดชา
โคตรโย
แดนชัยภูมิ
ประสานพันธุ์
บุญโนนแต้
ไกรใหญ่
อ้อนอุบล
เดี่ยวคำมา
เสียงดัง
คลองห้วยบง
อ้อนอุบล
เผ่าพันธ์
ชินกลาง
จันน้อย
เพ็ญจันทร์
คงเรือน
งามจิต
เจิมกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๐๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางหวาย
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางหวาย

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)

๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)

๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๗ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๓๕

เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กชายชัยพร
เด็กชายฑีฆวัฒน์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนกัณฑ์
เด็กชายธีรเทพ
เด็กหญิงนพภัสสร
เด็กหญิงปลายฝน
เด็กหญิงปานแก้ว
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงวนัชพร
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กชายอานัส
เด็กหญิงอุ่นเรือน
เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงธารารัตน์
เด็กหญิงนภสร
เด็กชายภานุพล
เด็กชายภูมิระพี
เด็กชายโยธิน
เด็กชายวีระพล
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายธนวรรธน์
เด็กชายธราเทพ
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงธารทิพย์

ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๖๙

นามสกุล
กุลศรีศร
รามเกียรติ
เรียงสุวรรณ์
อ้อนอุบล
แสงจันทร์
คงสัมพันธ์
แจ้งสว่าง
โพธิ์พันแสง
บุญคุ้ม
ระหงษ์ทอง
หิรัญคำ
พึ่งไพศาล
ชินกลาง
อ้อนชัยภูมิ
จอดนอก
ศรีโยธี
ศรีหะมงคล
หอมคุณ
จินดาโรจน์
ประทุมธง
นามวงษา
ทองโปรย
พูนสิน
นาบำรุง
เกษใหม่
รัตนา
ทิพย์รักษ์
ตอชัยภูมิ
ทวนชัยภูมิ
บัวนุภาพ
รุ่งสว่าง
ธงภักดิ์
ละมุนนอก
ไตรทิพย์
มะติยะภักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด

๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม

๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๗๐

เด็กหญิงปณัดดา
เด็กชายภัชรเดช
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงสายฝน
เด็กหญิงชญาน์นิจ
เด็กหญิงณัตติภัทร
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงปทิตตา

ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๗๘

ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๗๙ เด็กหญิงปรียาภรณ์

ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๘๐ เด็กหญิงแพรวพราว

เด็กชายภานุวัฒน์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๘๒ เด็กหญิงวัชราภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๘๓ เด็กชายวีรภัทร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๘๑

ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๘๔ เด็กหญิงสุพรรณิภา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๐๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๐๔

เด็กชายกิตติ
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายพรชัย
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายทีปกร
เด็กชายบดินทร์
เด็กชายปริญญา
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายฐปนวัชร
เด็กชายธีร์ธวัช
เด็กชายพลชรากร
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงสุธาศินี
เด็กชายจตุพร

นามสกุล
หาญพยัคฆ์
กำเนิดบง
พงค์ไพร
สาภูงา
บุญโนนแต้
เกษใหม่
ทองงาม
มังคละมี
บุญหนา
บุญจำรูญ
บุญโนนแต้
วิศรียา
คลาดสนิท
บุญวิจิตร
เจนชัย
โสชีวิต
คามะตะศิลา
ชนะชัย
ประสานโชค
วุฒิภา
บุสดี
ผลวิลัย
คามะตะศิลา
คามตะศิลา
สะอาดถิ่น
บุตรดี
นาจอมทอง
ตอชัยภูมิ
เตียงไธสงค์
ประจงพันธ์
ตอชัยภูมิ
นาไพวัลย์
บุญโนนแต้
ประสารวงษ์
ดอกไม้ทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม

๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) วัดนรเทพหนองขาม
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดโนนแต้
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝาย

วัดศรีดาวเรือง
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ศ. ๘
เลขที่
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๓๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงปาริฉัตร นาคสะเกต
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พรมดา
เด็กหญิงมิลดา เศษจันทร์
เด็กชายวงศกร วิฤทธิ์ชัย
เด็กหญิงวริศรา เซ็นนิ
เด็กชายอนันดา นาคสะเกต
เด็กหญิงขวัญชนก ทองงาม
เด็กชายคมสัน แก้วประกาย
เด็กหญิงชาลิดา บุญตอม
เด็กหญิงโชติกา ดวงสุริยา
เด็กหญิงณัฐวิกา ผลคง
เด็กชายธนภัทร ทองงาม
เด็กชายนราธร จันทโยธา
เด็กชายนิติพงษ์ นาคสะเกต
เด็กหญิงเพชรารัตน์ ขวัญบำรุง
เด็กชายภาณุวัฒน์ งานประเสริฐ
เด็กหญิงลภัสรดา ขันชัยภูมิ
เด็กหญิงวิไลวรรณ ก้อนสิน
เด็กชายศตคุณ วงศ์คูณ
เด็กหญิงหทัยรัตน์ แพงพิศาล
เด็กชายอนุชา
พลชาลี
เด็กชายธนวัฒน์ สุสมบูรณ์
เด็กหญิงกัณฑิมาพร อาจโยธา
เด็กหญิงชุติมา ชัยแสง
เด็กหญิงธนัญญา พันธุ์โสภา
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัชวาลย์
เด็กชายประกิต ชาวนาฮี
เด็กชายพงศกร หิรัญวรรณ์
เด็กชายพงษ์เพชร ดังชัยภูมิ
เด็กชายอภิเชษฐ์ เกาะแก้ว
เด็กหญิงอัญชลี พรมสะวะนา
เด็กหญิงปวันรัตน์ โสภาพ
เด็กหญิงปภาศิริ จิตรเดช
เด็กชายเสกสรร แสงจันทร์ศรี
เด็กชายเจนณรงค์ ทำโนนลาน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝาย
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝาย

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝาย
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝาย
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝาย

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝาย
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝาย
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านฝาย

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝาย
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝาย
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝาย

๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝาย
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝาย
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝาย

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝาย
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝาย

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝาย
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝาย
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านฝาย
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝาย
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝาย

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดศรีดาวเรือง
วัดหนองตาไก้
วัดหนองตาไก้
วัดหนองตาไก้
วัดหนองตาไก้
วัดหนองตาไก้
วัดหนองตาไก้
วัดหนองตาไก้
วัดหนองตาไก้
วัดหนองตาไก้
วัดหนองตาไก้
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๐ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๔๐

เด็กชายธนกร
เด็กชายจีรศักดิ์
เด็กหญิงณัฏฐพร
เด็กหญิงชลเทวี
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายคณิน
เด็กชายโภคิน
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายมนัด
เด็กหญิงธารา

ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๕๐ เด็กหญิงธัญญาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๖๔

เด็กหญิงจินทร์ธิดา
เด็กหญิงบุญยาพร
เด็กหญิงชฎาพร
เด็กชายปวัตร
เด็กชายทรงพล
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนิดทยา
เด็กหญิงนุชธิดา
เด็กชายพัฒนะกร
เด็กหญิงพัทธวรรณ
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายพีลพล
เด็กหญิงมาริษา

ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๖๕ เด็กหญิงกัญญาพัชร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๗๔

เด็กหญิงช่อลดา
เด็กหญิงฐิติญา
เด็กหญิงปานวรี
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กชายวุฒิกร
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงสุภัทตรา
เด็กหญิงอรปุลิน
เด็กหญิงเกษสินี

นามสกุล
ศรีสุชาติ
วงษ์ชาลี
ทำโนนลาน
ปานเทวีจรัส
นามจันดี
ศรีทอง
พิมพ์แดง
ลุนดาพร
สอนใต้
ไพชาญ
พุทธหนอง
รัตนโพธิสัย
พุ่มไพร
คำโสภา
กาดกอง
คำนาแซง
สุขสุข
โสมะวงค์
คำผอง
สีทา
วัดชัยภูมิ
สุ่ธงสา
สงคราม
ชุมตรีนอก
ปลายบล
อาบสุวรรณ์
กองแก้ว
เพ็งที
เดชครอง
เนตรแสงสี
คำกอง
พรมสามี
จารย์ชำนิ
ขาวพา
ศรีละ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๑ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๗๕

เด็กหญิงฉัตรทริกา
เด็กหญิงชมชนก
เด็กชายชาคริต
เด็กหญิงณัฏฐนิชา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธนาภา
เด็กชายธีรพัทธ์
เด็กชายปุณณวิช
เด็กหญิงรุ่งธิดา
เด็กหญิงวริษา
เด็กชายวิชชา
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงอรสา

ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๙๐ เด็กหญิงดาวประกาย
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๙๘

เด็กหญิงนันทิตา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายอรรถนนท์
เด็กหญิงอลิตา
เด็กหญิงกนกนาฎ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๑๙๙ เด็กหญิงจันทกานต์

ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๐๙

เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงทิวาวัลค์
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กชายนิธิ
เด็กหญิงมติมนต์
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กชายวรพงษ์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

คุ้มครอง
นาโสก
ทองดีนอก
นิลสมัคร
รามณี
บุตรสม
สายฉวี
ขอสินกลาง
นาโพธิ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน

ชุมผาง
โพโน
เจริญสุข
รักษาศีล
สาโล
สมคำสี
วงชาลี
พลวงษา
จงมุม
เจริญสุข
การบรรจง
แลไธสง
อิ่มอำไพ
รัศมีเดือน
สีสุก
จานนอก
ก่อสินวัฒนา
ประเสริฐวงษา
บุญจิตร
จงจิตชอบ
เกิดปาน
เมฆทวีป
แก้วกุดเลาะ
ดอนบัณหา
ตานนท์
นาซิล

๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน

๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๓๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน

๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์

๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๑๐

เด็กชายวีรวุฒิ
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายอรรถกร
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณิชนันทน์
เด็กชายธนเทพ
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายนพกร

ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๒๒

ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๒๓ เด็กหญิงประพินญา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๒๔

เด็กชายปาฏิหาริย์

ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๒๕ เด็กชายปุญญพัฒน์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๔๔

เด็กชายพิชิตชัย
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภีรพงษ์
เด็กชายภูวเดช
เด็กหญิงรินรดา
เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงศศิพิมล
เด็กชายสรณ์สิริ
นายสุขี
เด็กชายสุทิวัส
เด็กชายสุทิวัส
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กชายอาณาจักร
เด็กชายปฏิพล
เด็กหญิงนัฐธิดา
เด็กหญิงขวัญมุก
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงมุทิตา

นามสกุล
สระทองขุน
สายหมื่นไว
ไชยวงษา
ดวงจิต
นามโคตร
ศรีมีงาม
หมื่นยุทธ์
พานจังหาร
สุทธิสาตร
ใจหวัง
อุ่นน้อย
วงค์พรม
พลดอน
สายหมื่นไว
ดวงจิตร
กล้าหาญ
สีราช
สุดทอง
มูลลา
พุฒปราง
วรรณพงค์
โพธิ์นอก
บุตรทยัก
ชยมชัย
กองม่วง
ปอมสุวรรณ
เพ็ชนาท
ยาโสภา
ทุยดอย
น้อยลา
แจ่มใส
ธิลา
เจริญชีพ
พันทิม
จิตรโคตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์

๓๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์

๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๒๓/๐๕/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์

๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง

๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดอุทัยธรรมาราม
วัดอุทัยธรรมาราม
วัดอุทัยธรรมาราม
วัดอุทัยธรรมาราม
วัดอุทัยธรรมาราม
วัดอุทัยธรรมาราม
วัดอุทัยธรรมาราม
วัดอุทัยธรรมาราม
วัดอุทัยธรรมาราม
วัดอุทัยธรรมาราม
วัดอุทัยธรรมาราม
วัดอุทัยธรรมาราม
วัดอุทัยธรรมาราม
วัดอุทัยธรรมาราม
วัดอุทัยธรรมาราม
วัดอุทัยธรรมาราม
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงปวีณา ผายเกษตร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๔๖ เด็กหญิงธิมนตรา ชันเกตุ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๔๗ เด็กหญิงพิมพานทอง ฝงสระ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๔๘ เด็กหญิงปวีณธิดา ประกอบชัย
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๔๙ เด็กหญิงญาณภัทร เล็งศรี
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๕๐ เด็กหญิงวิกานดา กาสูงเนิน
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๕๑ เด็กหญิงกัญญาวีร์ รวยสูงเนิน
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๕๒ เด็กชายธนพล
แจ่มใส
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๕๓ เด็กชายภูริภัทร เพชรลำ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๕๔ เด็กชายยุทธภูมิ ขวัญถาวร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๕๕ เด็กหญิงนภัสสร ลาคำ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๕๖ เด็กหญิงนิภาพันธ์ ขวัญครอง
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๕๗ เด็กหญิงกัลญา
ขวัญมา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๕๘ เด็กหญิงภีรดา
แท่นด้วง
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๕๙ เด็กชายศิรวิชญ์ คงประเสริฐ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๖๐ เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ขวัญมา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๖๑ เด็กชายจรรยพร กำลังมาก
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๖๒ เด็กชายธนากร
น้อยบาท
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๖๓ เด็กชายธีระพงษ์ ขวัญดี
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๖๔ เด็กชายโชคชัย
หมื่นจิตร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๖๕ เด็กชายณภัทร
รินไธสง
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๖๖ เด็กชายณัฐสิทธิ์ สิงห์ทอง
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๖๗ เด็กชายปองตระกูล อุดมพร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๖๘ เด็กชายกฤตกร พรหมเมตตา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๖๙ เด็กชายณัฐชนน ขวัญครอง
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๗๐ เด็กหญิงลลิตา
ภีภูเขียว
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๗๑ เด็กหญิงอลิษา
ศาลสเวท
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๗๒ เด็กหญิงประกายวรรณ โขนภูเขียว
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๗๓ เด็กหญิงศุธาทิพย์ ขวัญยืน
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๗๔ เด็กหญิงศิริรัตน์ดา ชิดสุระ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๗๕ เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์ ทิพย์รักษ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๗๖ เด็กชายธนวัฒน์ ขวัญวงษ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๗๗ เด็กหญิงพรหมพร หน่อแก้ว
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๗๘ เด็กชายเฉลิมชัย มิ่งศิริ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๗๙ เด็กชายทนงศักดิ์ เพชรภูเขียว
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๔๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง

๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเมยสามัคคี

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองเมยสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดตาแขก
วัดปาเมตตาธรรม
วัดปาเมตตาธรรม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๘๐ เด็กชายเทพประกาย
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๒๙๙

เด็กชายพงษ์เพชร
เด็กชายศุกลวัตร
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงจันทร์ฉาย
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงอรทัย
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายวิวัฒน์

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๐๐ เด็กหญิงปริญญาพร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๐๙

เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายกวินท์
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายพีรวิทย์
เด็กหญิงจันทมณี
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงสุชาดา

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๑๐ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กชายปภังกร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๑๒ เด็กชายจารุกิตต์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๑๓ เด็กชายภัทรธร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๑๔ เด็กชายวรากร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๑๑

นามสกุล
เจริญสิงห์
กอบัว
ทุยเวียง
จรัสกาย
แจ่มใส
ขวัญรักษา
ศักดิ์อนันต์
เจริญโภค
เพชรภูเขียว
มัตผา
บุญชม
เอื้อนกำปง
จันทร์น้อย
ทิพย์โพธิ์ศรี
ทองมูล
สวนคีรี
จันทวงศ์
จวบลาภ
ชาญเดช
มณฑาจันทร์
ชาญเดช
สุทธิผ่าน
ถาวรผล
สิมนา
ลายเขียน
ค้าโค
เพชรภักดี
สีขน
คำควรธรรมโชติ
ทองแย้ม
เจริญสุข
บำรุงสุข
ถาวรฤทธิ์
นิสัยตรง
ทองแย้ม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเมยสามัคคี
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเมยสามัคคี
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเมยสามัคคี
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเมยสามัคคี
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเมยสามัคคี
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองเมยสามัคคี

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเมยสามัคคี
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเมยสามัคคี
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองเมยสามัคคี

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเมยสามัคคี
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดแดง
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดแดง
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดแดง
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดแดง
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดแดง
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดแดง
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย

๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาเมตตาธรรม
วัดปาเมตตาธรรม
วัดปาเมตตาธรรม
วัดปาเมตตาธรรม
วัดปาเมตตาธรรม
วัดปาเมตตาธรรม
วัดปาเมตตาธรรม
วัดปาเมตตาธรรม
วัดปาเมตตาธรรม
วัดปาเมตตาธรรม
วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดช้างพัง
วัดช้างพัง
วัดช้างพัง
วัดช้างพัง
วัดช้างพัง
วัดช้างพัง
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๕ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๑๕

เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กชายนภัส
เด็กชายนรินทร์
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กชายธีรภัทร

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๒๓

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๒๔ เด็กชายพรหมพิริยะ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๒๙

เด็กหญิงพรพิมล
เด็กชายธีระนันท์
เด็กชายสรณ์สิริ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายฤทธิ์ศักดิ์

เด็กหญิงณัฐธิดา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๓๑ เด็กหญิงธัญญรัศม์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๓๒ เด็กหญิงนภัสสร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๓๐

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๓๓ เด็กหญิงเบญจมาพร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๔๙

เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงภัคนันท์
เด็กหญิงธันยนันท์
เด็กหญิงเหมือนฝน
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธนพิพัฒน์
เด็กชายชุติวัติ
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายวงศกร
เด็กชายนพกร
เด็กหญิงอัญชิษฐา
เด็กหญิงธันยพร
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กชายธนกฤษ
เด็กหญิงสรณ์สิริ
เด็กหญิงสิริพร

นามสกุล
ถนอมขวัญ
หมู่สุคนธ์
จันโทสี
คงบุ่งคล้า
ถนอมถิ่น
บุตะเขียว
แถววิชา
แผลงวิชา
ตอสูงเนิน
ชาลีพรมมา
มิ่งโอโล
ตอสูงเนิน
มิ่งโอโล
ศรีวงษ์ชัย
อ่วมอยู่
จรูญชีพ
บุญนำ
สุภดี
วรรณพงษ์
ศรีสวัสดิ์
แถบวิลัย
ภูคะฮาต
สุขใหม่
กลิ่นสีสุข
ขวัญเกษม
ฝากเซียงซา
เจริญเกียรติ
วันวิชิต
จันทร์โสม
เลียบภูเวียง
วรจักร
บุญเชื้อ
แนวโสภี
พรประทุม
ผาโพธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย

๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลา

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลา

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจอก
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจอก
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจอก

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจอก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดพนมไพร
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๖ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๕๐

เด็กหญิงอิงอร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายปรมินท์
เด็กชายกิตติญา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายศิริสิทธ์
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายวิทยากร
เด็กหญิงพรรนิตา
เด็กหญิงพิชญากร
เด็กหญิงปลายฝน
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กชายจีรวัช
เด็กชายกวี
เด็กหญิงรินลดา
เด็กหญิงเกตุมณี
เด็กหญิงมนต์ลดา
เด็กชายกิตติทัศน์
เด็กหญิงวรวรรณ
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงนิษฐา

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๗๑

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๗๒ เด็กหญิงชุติกาญจน์

เด็กชายชินาธิป
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๗๔ เด็กชายธนาธิป
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๗๕ เด็กหญิงบุษราพร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๗๓

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๗๖ เด็กชายธนาพิพัฒน์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๘๒

เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กชายนพณัฐ
เด็กหญิงสุภัสรา
เด็กชายนิธิกร
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงกมลฉัตร

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๘๓ เด็กหญิงปภัทรภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๘๔

นามสกุล
ครองผล
ชำนาญพล
สุขบุญมา
คำดี
โชติทอง
แนวสุข
ทิพย์รักษ์
ประจิตร
ธรรมภักดี
กล้ารบ
ยะภักดี
แนวโสภณ
พันทะสาร
พีภูเขียว
เผยศิริ
แข็งแอ
นิสัยพราหมณ์
เสาศิริ
โหลทอง
ชำนาญไพร
แก้วเมืองกลาง
บัวหลง
เต็มวงษ์
สายฉลาด
ดีแท้
สวัสดิ์
มณีศรี
ไชยมูล
ศิลพร
ถือคุณ
โม้แซง
แฝงทรัพย์
โถวิเชียร
ถนอมศักดิ์

เด็กหญิงสุชาสิณี พลสูงเนิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจอก

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจอก
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจอก

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดจอก
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดจอก
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดจอก
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดจอก

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดจอก
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมูลกระบือ

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมูลกระบือ
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมูลกระบือ
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเบนประภากร
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเบนประภากร

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเบนประภากร
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเบนประภากร
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเบนประภากร
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเบนประภากร

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเบนประภากร
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเบนประภากร
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเบนประภากร

๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเบนประภากร
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเบนประภากร

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวหนอง
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวหนอง
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวหนอง
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวหนอง
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวหนอง
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวหนอง
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวหนอง
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวหนอง

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวหนอง
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวหนอง
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวหนอง
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวหนอง

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวหนอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดบึงบาล
วัดบึงบาล
วัดบึงบาล
วัดศิริธรรมวนาราม
วัดศิริธรรมวนาราม
วัดศิริธรรมวนาราม
วัดศิริธรรมวนาราม
วัดศิริธรรมวนาราม
วัดศิริธรรมวนาราม
วัดศิริธรรมวนาราม
วัดศิริธรรมวนาราม
วัดศิริธรรมวนาราม
วัดศิริธรรมวนาราม
วัดศิริธรรมวนาราม
วัดโนนมะเค็ง
วัดโนนมะเค็ง
วัดโนนมะเค็ง
วัดโนนมะเค็ง
วัดโนนมะเค็ง
วัดโนนมะเค็ง
วัดโนนมะเค็ง
วัดโนนมะเค็ง
วัดโนนมะเค็ง
วัดโนนมะเค็ง
วัดโนนมะเค็ง
วัดโนนมะเค็ง
วัดโนนมะเค็ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๗ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๘๕

เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายณัฐภาส
เด็กชายบรมีอนันต์
เด็กชายศรัณยพงศ์
เด็กชายอัครวิชญ์
เด็กชายวงศกรณ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงดาริณี
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๙๖

ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๙๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๙๘ เด็กชายเจสซี่ เจมส์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๓๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๑๐

เด็กชายเทวา
เด็กหญิงธนิษฐา
เด็กหญิงนิชากร
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรไพลิน
เด็กหญิงรุจิรางค์
เด็กหญิงรุจีรัตน์
เด็กหญิงลวิตรา
เด็กหญิงวารินธารา
เด็กหญิงวีรยา
เด็กชายอติวิชญ์
เด็กชายอธิราช

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๑๑ เด็กหญิงกมลลักษณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๑๙

เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายชวัลวิทย์
เด็กชายชัยมงคล
เด็กชายชินดนัย
เด็กชายญาณพัฒน์
เด็กหญิงณิชนันท์
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงธัญสิริ

นามสกุล
ทวีแก้ว
เนภูเขียว
รหราชโถนคำ
กองเงิน
ทวีแก้ว
ฤาชา
แนวคำดี
ภูทะวัง
ถือสยม
พรมนิล
คงปาน
คำปอง
ชัยชมภู
เกงเง่
สีเกาะ
วังเกลี้ยง
สุวงศ์
สมอบ้าน
ทองมาลัย
มีศรี
มีศรี
ประกอบศรี
ศรัทธาสมบูรณ์
ฐานวิเศษ
โคตรเครื่อง
บุญไชย
สำราญวงศ์
มาสภา
มณีกุล
ศรีประเสริฐ
ลามะ
ผิวผาง
ลามะ
ประพันธมิตร
ไชยปญญา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีปลาด
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีปลาด
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีปลาด

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีปลาด
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีปลาด
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีปลาด

๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีปลาด

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีปลาด
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีปลาด

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีปลาด
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีปลาด
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีปลาด
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๘ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๒๐

เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงนพวรรณ
เด็กชายนันธนากร
เด็กหญิงนาขวัญ
เด็กชายปฏิกร
เด็กชายปณณทัต

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๒๕

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๒๖ เด็กหญิงรัชฎาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๒๗ เด็กหญิงวชิราภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๓๗

เด็กหญิงวราพร
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงสุวรักษ์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงภาภัสสร
เด็กหญิงชาลิสา

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๓๘ เด็กหญิงแพรพรรณพลอย
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๕๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงทักษอร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงมัณฑิตา
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กชายวันชัย
เด็กชายวิพัฒน์
เด็กชายศุภกานต์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสุชานันท์
เด็กชายสุรธีร์
เด็กหญิงพรรวษา

นามสกุล
สีแสง
มะลิวรรณ์
เจริญคุณ
ลุรอบ
ประหุประมัง
จอมคำสิง
สุขส่ง
ล้านภูเขียว
เผยศิริ
กลิ่นหอม
วิสัยหมั่น
โคตรเครื่อง
โทมนต์
สมบูรณ์
โกจินอก
ขวัญบุญจันทร์
ฟากวิลัย
ยุทธยงค์
คุ้มวงษ์
แสงจันทร์
อบเชย
หวดขุนทด
ผดุงตาล
แสนสุข
บัวลา
ทำนักตาล
อุเทนสุด
ประจง
สามารถ
แผลงปญญา
วิริยะวิญู
เศษฤทธิ์
กระทู้นันท์
ฉิมวาท
หงษ์ขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาล
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาล
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาล
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาล
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาล
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาล
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาล

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาล
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาล
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาล

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาล
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาล

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาล
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาล
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาล

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวังกะอาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดสว่างไพรงาม
วัดบางอำพันธ์
วัดบางอำพันธ์
วัดบางอำพันธ์
วัดบางอำพันธ์
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดสาริกา

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๙ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๕๕

เด็กชายโมกข์
เด็กชายจิรพงศ์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงปาณวาด
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงณัธมน
เด็กชายทนงศักดิ์

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๖๒

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๖๓ เด็กหญิงนพรัตน์วดี
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๖๔ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๖๕ เด็กหญิงเบญจมาศ

เด็กชายกิตติศักดิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๖๗ เด็กชายธนบดี
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๖๘ เด็กชายภาคิน
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๖๖

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๖๙ เด็กชายกฤษณะชัย

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๗๕

เด็กหญิงจุฑามณี
เด็กชายธนพล
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงพิมพ์วิไล
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธัญรดี

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๗๖ เด็กหญิงนันทิกานต์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๘๙

เด็กชายวีรวิชญ์
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายถิรคุณ
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายพุฒิวงศ์
เด็กหญิงรัตน์วรา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงสายธาร
เด็กชายสุทธิภัทร
เด็กหญิงสุธิตา
เด็กหญิงอารียา

นามสกุล
ประภาสโนบล
มีชำนาญ
ชาญศิริ
รามหริ่ง
บุญเกิด
วงศ์เจริญ
พรมศรี
มาตา
อุดมผล
ภิรมย์ใจ
แซ่อือ
ปนน้อย
น้อยพญา
ทองภา
กิติสกนธ์
ทองดีนอก
สิทธิขุนทด
พูนสุข
สองประโคน
มูลสันเทียะ
เกตุสูงเนิน
เกรงขุนทด
เลิศสูงเนิน
งิมขุนทด
กองโคกสูง
แดงสมอ
มะโนไพร
กาฬเนตร
ฝงสระ
กองโคกสูง
ภาคจรุง
คำนาค
ศรีกงพาน
โยคะวัตร
จำเนียรกูล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวังกะอาม
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวังกะอาม

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวังกะอาม
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวังกะอาม

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวังกะอาม
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวสระวิทยา

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวสระวิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวสระวิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวสระวิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวสระวิทยา

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวสระวิทยา

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวสระวิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวสระวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวสระวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวสระวิทยา

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวสระวิทยา
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวสระวิทยา
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวสระวิทยา
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวสระวิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวสระวิทยา

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวสระวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสาริกา
วัดสาริกา
วัดสาริกา
วัดสาริกา
วัดสาริกา
วัดหนองยายบุตร
วัดหนองยายบุตร
วัดหนองยายบุตร
วัดหนองยายบุตร
วัดหนองอีหล่อ
วัดหนองอีหล่อ
วัดหนองอีหล่อ
วัดหนองอีหล่อ
วัดหนองอีหล่อ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสุนทรสราวาส
วัดสุนทรสราวาส
วัดสุนทรสราวาส
วัดสุนทรสราวาส
วัดสุนทรสราวาส
วัดสุนทรสราวาส
วัดสุนทรสราวาส
วัดสุนทรสราวาส
วัดสุนทรสราวาส
วัดสุนทรสราวาส
วัดสุนทรสราวาส
วัดสุนทรสราวาส
วัดสุนทรสราวาส
วัดสุนทรสราวาส
วัดสุนทรสราวาส
วัดสุนทรสราวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๐ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๙๐

เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงณิชนันทน์
เด็กชายธนกฤษ
เด็กหญิงนพวรรณ
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กหญิงภูษณิษา
เด็กหญิงวรรณศิริ
เด็กชายศุภทิน
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงอมราวดี
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายเกล้ากล้า
เด็กหญิงจิรานันท์
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงปาณอุษา
เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายสมภพ
เด็กชายอภิชัย
เด็กหญิงอารดา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายธีรพงษ์

ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๔๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๑๒

ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๑๓ เด็กหญิงนุตประวีณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๒๔

เด็กชายพิพบ
เด็กชายสุริยา
เด็กชายอนุพงค์
เด็กชายปยังกูร
เด็กชายอาณัตพล
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงวรรณษา
เด็กชายสมยศ
เด็กชายกันตภณ
เด็กหญิงปณัฏฎา
เด็กหญิงปภังกร

นามสกุล
ประจวบสุข
บินสูงเนิน
นุชปรีดา
โปยขุนทด
ภูมิวิณี
ทองอินทร์
ยวดขุนทด
วรรณดี
อุเทนสุต
กามขุนทด
พิมขุนทด
แสงสุวรรณ์
ใสประเสริฐ
ศรีสูงเนิน
เตียบัณฑิตย์
หนูม่วง
ภูมิสมบัติ
รอสูงเนิน
ภูมิสมบัติ
สืบเคน
ลาภจิตร
จันทา
เพียขุนทด
แดงสันเทียะ
สร้อยนอก
ภูมิโคกรักษ์
ทวีผล
โค้งสำโรง
ชาติสีธง
เปยกสันเทียะ
เกิดกลางดอน
ฝงสระ
บัวจัตุรัส
บัวสาย
พึบขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดง
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดง
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดง
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดง

๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดง
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดง
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดง
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดง

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดง

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา

๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกแสว

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกแสว
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกแสว
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกแสว

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกแสว
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกแสว
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองดง
วัดหนองดง
วัดหนองดง
วัดหนองดง
วัดหนองดง
วัดหนองดง
วัดหนองดง
วัดหนองดง
วัดหนองดง
วัดหนองดง
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๑ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๒๕

เด็กหญิงปวริศา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายภัทรดนย์
เด็กชายภัทราวุธ
เด็กชายวรพงษ์
เด็กชายวิษณุกรณ์
เด็กชายศักดิ์พล
เด็กชายศิริพงษ์
เด็กหญิงกัญญลักษ์
เด็กชายธนวัต
เด็กชายธรรมรัตน์
เด็กชายนพัตธร
เด็กชายอัศนี
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงใกล้รุ่ง
เด็กชายคณสรณ์
เด็กชายนพเก้า
เด็กชายบุญเกิด
เด็กชายปภาวิชญ์

ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๔๓

ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๔๔ เด็กหญิงอสมาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๔๕ เด็กหญิงกมลวรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๕๓

เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายคณิศร
เด็กชายเตชินท์
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงสุริสา
เด็กหญิงนิชาพัตน์
เด็กหญิงปาริฉัตร

ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๕๔ เด็กชายเทพรังสรรค์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๕๙

เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงปภัทสร
เด็กหญิงวาริน
เด็กชายกันตวิชญ์
เด็กหญิงรัตนาวลัย

นามสกุล
ฝายจิตชอบ
ค้าข้าว
ยับสันเทียะ
ปรีชล
อินทกูล
จันทร์หอม
ดั้งขุนทด
ทองศรี
เมืองสันเทียะ
อยู่สำราญ
นวลประเสริฐ
โภคาบวร
ฉายรัศมีกุล
พลีพรม
รัชโด
บทนอก
กิ่งโคกกรวด
งามสันเทียะ
สุขมา
โสมขุนทด
อันพิมพ์
เพ็งพิทักษ์
ยศรุ่งเรือง
มาหามทอง
ขัดศรี
แก้วเมืองกลาง
เงินลาด
ประดิฐ์แท่น
มณีขัตย์
ปญญาดี
ทองดี
ทองใบ
เหล่าเคน
ประดิษฐ์แท่น
มิตรชื่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๐๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๓๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๑๐/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๔/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด

๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดจูมทอง
วัดจูมทอง
วัดจูมทอง
วัดจูมทอง
วัดจูมทอง
วัดจูมทอง
วัดจูมทอง
วัดจูมทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๒ / ๑๓๙
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๖๐ เด็กหญิงภัสชรินทร์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๖๑ เด็กหญิงปภาวรินท์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๘๑

เด็กหญิงฐิติวรดา
เด็กชายถิรวัฒน์
เด็กชายปุณวิทย์
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กชายทัญู
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงธนินทรา
เด็กหญิงกฤตพร
เด็กชายชนะโชค
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงบัณทิตา
เด็กชายคมกริช
เด็กชายสุรธัช
เด็กชายกฤติพงษ์
เด็กชายวีรชิต

ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๘๒ เด็กชายคมคุณานันท์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๘๓ เด็กชายประเดิมชัย
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๘๔ เด็กชายพรหมพิริยะ

เด็กหญิงนิภาพร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๘๖ เด็กหญิงอนิสรา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๘๗ เด็กหญิงชญานี
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๘๕

ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๘๘ เด็กหญิงพลอยไพริน
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๙๔

เด็กหญิงพิชชภา
เด็กหญิงบุญระพี
เด็กหญิงปทมา
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงอัษฎากร
เด็กหญิงกรกมล

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ผุยคำสิงห์
แย้มขมัง
นาพงษ์
อับโพธิ์ชัย
มาบ้านซ้ง
คุณาประถม
ผาดำ
เบ็งจีน
ภักดิ์สวัสดิ์

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด

ชัยวงศ์ษา
ปอมสุวรรณ
บุญหรรษา
ผ่องสนาม
นามพิมล
จำปามี
มั่นเกิด
ปอมสุวรรณ
เสาร์ทิพย์
แถมภูเขียว
แซ่โซ้ง
ลุลบับภา
วุฒิธารากุล
หลอมโพนทัน
ภิญโญศรี
อุตตะมะ
สอนหมื่น
พวงสูงเนิน
คำน้อย
ภิญโญภาพ
ชินตู้
ศรีศักดิ์ขวา
แผ่นทอง
เทียมสูงเนิน
ภิญโญภาพ
เอมโอด

๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ

๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคูณ

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมอญ
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดี

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดี

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดี
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดี
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสามสวนวิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสามสวนวิทยา
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสามสวนวิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสามสวนวิทยา

๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสามสวนวิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสามสวนวิทยา
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสามสวนวิทยา
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสามสวนวิทยา
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสามสวนวิทยา

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสามสวนวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสามสวนวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสามสวนวิทยา
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสามสวนวิทยา
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสามสวนวิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสามสวนวิทยา

๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสามสวนวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจูมทอง
วัดจูมทอง
วัดจูมทอง
วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม
วัดชุมพร
วัดสง่า
วัดสง่า
วัดสง่า
วัดสง่า
วัดสง่า
วัดสง่า
วัดสง่า
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๓ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๙๕

เด็กชายสุนทร
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงศุภสุตา
เด็กชายโกมล
เด็กชายสุธี
เด็กชายวรทัศน์
เด็กชายภูวเดช
เด็กหญิงวณิษา
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กชายพีระศักดิ์

ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๕๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๐๔

ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๐๕ เด็กหญิงสกาวรัตน์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๑๗

เด็กชายชัยภักดิ์
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กชายอภิลักษณ์
เด็กหญิงวัลลภา
เด็กหญิงปรีย์รติ
เด็กชายอติเทพ
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายสุริยะพงษ์
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายเดชพนต์
เด็กหญิงอุรัสยา

ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๑๘ เด็กชายเฉลิมเกียรติ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๒๙

เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายเขมทัต
เด็กหญิงทอฟา
เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงภัทรินทร์
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย
เด็กชายอิทธิกร
เด็กหญิงวรัญญา

นามสกุล
ธรรมโคตร
ประทุม
โทแหล่ง
วิมล
เสมาเพชร
ขันทจันทร์
มุกนิล
เสน่ห์ราชกิจ
หาญหมื่น
แม้นชัยภูมิ
สุดชาลี
พลนิกร
บัวทะลาด
โพธิชัย
โสภา
บุตรศรีภูมิ
พลนิกร
ถือศักดิ์
มูลมณี
บัวกลาง
นาครรัตน์
นวลบุญมา
มูลมณี
บัวกลาง
แสงมาศ
เพียงตน
อ่อนหวาน
ประทุมกุล
เหล็กสงคราม
ปาปะเพ
จันทะคุณ
ต่อปญญา
ศรีผ่านอ้วน
โคกมณี
วิธุรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลาด
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลาด

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลาด
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาด
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาด
๒๒/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหลุบค่าย

๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหลุบค่าย

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหลุบค่าย
๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์
๑๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน
๑๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน

๒๐/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน
๐๕/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอนสาร
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนสาร
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนสาร

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนสาร
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนสาร
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนสาร

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอนสาร
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนสาร
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอนสาร
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนสาร

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำพุปางวัว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิลาดาด
วัดศิลาดาด
วัดศิลาดาด
วัดศิลาดาด
วัดศิลาดาด
วัดศิลาดาด
วัดศิลาดาด
วัดศิลาดาด
วัดศิลาดาด
วัดศิลาดาด
วัดศิลาดาด
วัดสายทอง
วัดสายทอง
วัดสายทอง
วัดเสนาถไพบูลย์
วัดเสนาถไพบูลย์
วัดเสนาถไพบูลย์
วัดจูมทอง
วัดหนองโดนเทพนิมิต
วัดหนองโดนเทพนิมิต
วัดจูมทอง
วัดหนองโดนเทพนิมิต
วัดเสนาถไพบูลย์
วัดหนองโดนเทพนิมิต
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดโคกก่องวราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๔ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๓๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๓๕

เด็กชายสรวิศ
เด็กชายณัฐฐาพร
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กชายอิทธิกร
เด็กหญิงจีรนันท์

ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๓๖ เด็กหญิงชัชฎาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๔๙

เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายตนุภัทร
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงนิศาชล
เด็กหญิงบวรรัตน์
เด็กหญิงศิริลักษ์
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงนิภาวัลย์
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายถิรวุฒิ
เด็กชายเทวนาถ
เด็กชายธนายุต

ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๕๐ เด็กหญิงเบญญาภา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๖๑

เด็กชายวรัท
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงไอศวรรย์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายศิลา
เด็กชายก้องสมุทร
เด็กหญิงฐนัชชาฎา
เด็กชายฐาปกรณ์
เด็กหญิงฐิตาพร

ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๖๒ เด็กหญิงณัฐทิกาญจน์

เด็กชายปรัตถกร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๖๔ เด็กชายไพศาล
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๖๓

นามสกุล
โทนโต๊ะ
เดชประกอบ
อนุกูล
ใจหลัก
ลุนหล้า
สินธ์เทา
ตราเงิน
ศิริสม
บุตรสูงเนิน
ทำมาใหม่
สิมมาทด
จันทร์ภิรมย์
จันทร์แก้ว
สุขษาเกษ
บุญรักษา
หนูเวียง
เลิศคอนสาร
ชนะภักดี
ฤทธิ์ศักดิ์
สิมจันทึก
หนูเวียง
สอนตางค์
ภูมิคอนสาร
สมอาจ
พรมธิดา
อินกกผึ้ง
ชาญวิชัย
ภูทองกรม
เงินทอง
ปลื้มใจ
บุญพิทักษ์พงศ์
สิงห์โสธรสมุทร
เหล็กกลาง
คำมุงคุณ
กิ่งโพธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำพุปางวัว
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำพุปางวัว
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง

๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วง
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วง
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วง

๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วง
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วง
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วง

๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วง
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วง
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วง
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาบัว
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาบัว

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาบัว
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาบัว
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาบัว
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาบัว
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาบัว
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาบัว
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาบัว

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาบัว
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาบัว

๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาบัว

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๕ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงภาณุมาศ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๖๖ เด็กหญิงอภิชญา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๖๗ เด็กหญิงกชกร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๖๘ เด็กชายกฤตยชญ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๖๕

ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๖๙ เด็กชายก้องกิดากร

ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๗๐ เด็กหญิงกันต์นกานต์

เด็กหญิงกาญจนา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๗๒ เด็กหญิงโกลัญญา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๗๓ เด็กหญิงจิรนันท์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๗๔ เด็กชายเจตดิลก
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๗๑

ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๗๕ เด็กหญิงฐิพรติกาญจน์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๗๖

เด็กชายณัฐกิตติ์

ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๗๗ เด็กหญิงณัฐฐิกานต์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๙๑

เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กชายต้นบุญ
เด็กชายธนาวิน
เด็กชายธรณ์เทพ
เด็กชายธรรมนูญ
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงธีริศรา
เด็กชายนฎิศวร์
เด็กชายนรเทพ
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายนิธิภัทร์

ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๙๒ เด็กหญิงบวรลักษณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๖๙๙

เด็กชายปรเมศวร์
เด็กหญิงปรีญาภร
เด็กหญิงปรียากมล
เด็กชายปญญพงษ์
เด็กหญิงเปรมสุดา
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพีรพงษ์

นามสกุล

เกิด

ปลื้มบุญ
ปนสกุล
ศรีสอนเวียง
วันทอง
ไชยมงคล
วงศ์คง
พันธุ์มี
ผิวพรรณ
เครือวงศ์ชัยศรี
หล้าเวียง
ตู้จำรูญ
สีหาบุตร
เลิศคอนสาร
สีเมา
ศรีสวัสดิ์

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

ตลับเพชร
พิมพาคูณ
สมิงนาง
ทิพวงษ์
ปลื้มกมล
ชัยลือชา
ลี้ชัยกิจเจริญ
อิงเทพย์
ชาติอดุลย์
กล้าหาญ
ทากลม
กำชู
ตราเงิน
มะโนมูล
ตราทิพย์
จันทร์วิเศษ
ไตรสรณะศาสตร์
เปรมใจ
นามระเพ็ชร
ปลื้มใจ

๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม

๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๖ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๐๐

เด็กชายพีระพล
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภูชัยนันต์
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กหญิงมัญชรี
เด็กหญิงเมธาวดี
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวรภร
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กหญิงศิริณัฏฐ์
เด็กชายศิริศักดิ์

ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๒๒

เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงสุพิชญา

ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๒๓ เด็กหญิงหยาดทิพย์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๓๔

เด็กชายอธิภัทร
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กหญิงอินทิมา
เด็กหญิงไอลดา
เด็กชายธันวา
เด็กชายปรีชา
เด็กหญิงพิมพ์ญวดี
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงเมฆขลา
เด็กชายสายชล

นามสกุล
หร่องบุตรศรี
ยอดเพชร
ภูมิคอนสาร
เผยศิริ
จันทร์วิเศษ
บุญโสภิณ
หอมจันทร์ศรี
ศรีปรัชญ์
วงค์คำผา
จอมศรี
เดชครอบช่วง
สารคำ
ฉัตรเงิน
กำลังยง
บุญชิด
เลิศคอนสาร
ภูมิคอนสาร
ยี่สุดี
ดวงแสง
โยกบุ
จิตรเสงี่ยม
วัลวินัย
บุตรมหา
ชำมะลี
ประภาษี
เล็กสุวรรณ์
พหลทัพ
ปลื้มใจ
สอนสอาด
รัตนะ
ยีรัมย์
ญาณไกล
พรมเอี่ยม
กอบบุญ
ศรีพนม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

๐๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๗ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๓๕

เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงกรกมล
เด็กหญิงเกตน์นิภา
เด็กชายขันตินันท์
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กชายคมิก
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายถาวร
เด็กชายทยากร
เด็กชายเทพเทวา
เด็กชายธนกร
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กหญิงบุญญานุช
เด็กหญิงประภัสสร

ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๕๐ เด็กชายพงศ์พิพัฒน์

เด็กชายพรพิภัทร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๕๒ เด็กชายพัษธวัชณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๕๑

ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๕๓ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๖๗

เด็กชายสราวุฒิ
เด็กหญิงอรภา
เด็กชายทรงวุฒิ
เด็กชายแดเนียล
เด็กชายกฤตกร
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายทวีชัย
เด็กชายชัยฤทธิ์
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงจารุพิชญา
เด็กชายชาตรี
เด็กหญิงธัญกร
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงเพชรา

ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๖๘ เด็กหญิงกนกวรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๖๙ เด็กหญิงกฤติกานต์

นามสกุล
ปญญาทิพย์
ชัยศิลป
ลาดบัวขาว
คำแพงทอง
ขอบพิมาย
เย็นใจ
มุ่งจันทึก
ศรีน้อย
พินทับ
ภักดีหาญ
เลิศคอนสาร
ใจเมือง
จุลละนันท์
สารีวัลย์
คำแบบ
สีกัณหา
หัสดร
พอนทุม
มณฑา
นาคนาคา
พิมพ์จัน
แสนโชติ
แพทเทนเดน
ศรีอรรคพรม
เวียงสมุทร
ดวนขัน
ปนดา
หงษ์รัตน์
พายเนาว์
ศรีสมัย
ศรีสุนทร
มั่นคง
ศรีหาโท
ภูมิคอนสาร
ศรีสมัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย

๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำทิพย์
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำทิพย์

๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำทิพย์

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำทิพย์
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำทิพย์

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด

๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด

วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๘ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๗๐

เด็กชายฐานพัฒน์
เด็กหญิงปยะดา
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงมัณฑนา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุภารัตน์
เด็กหญิงอารายา
เด็กหญิงวาทิยา
เด็กชายณัฐชานนท์
เด็กหญิงกนกพิชญ์
เด็กหญิงภารดี
เด็กหญิงปรีชญา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายธรรมรัตน์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายศุกลรวัฒน์
เด็กหญิงสาวสวย

ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๙๑

ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๙๒ เด็กหญิงสุทธาทิพย์

เด็กหญิงอรยา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๙๔ เด็กชายกฤตเมธ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๙๕ เด็กชายกิตตินันท์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๙๖ เด็กชายกิตสดา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๙๓

ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๙๗ เด็กหญิงจรรยาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๗๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๐๔

เด็กชายจักรพงษ์
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงชนาพร
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
เด็กหญิงณัฐริญา
เด็กหญิงธิติมา
เด็กชายธีรวัฒน์

นามสกุล
โพนา
มหาชัย
วงษ์คต
แจ่มอารมณ์
โชคเจริญ
เชิดนอก
สีมาบัติ
บุตรดา
ขันเงิน
พลแสนนอก
สวัสดิรักษ์
ขวัญโพก
ชาติชำนาญ
ขันมัง
ภูมิคอนสาร
สังฆะสอน
ปตุโน
ภูด่านวัว
เรืองเจริญ
กนุวงศ์
ชะนะฉันท์
เซนปก
ฤทธิ์จรูญ
โยอาสี
เต็มราษี
มาลัย
ดวงตาปา
จันทขันธ์
กงพาน
พิมพ์ทอง
แพงไทย
หินโคกกรวด
จิตชื่น
รักงาม
เครือสนธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาว่าน

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาว่าน

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาว่าน

๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาว่าน

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาว่าน

๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาว่าน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงนภัสสร คำแพง
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๐๖ เด็กหญิงปาริชาต รางทัน
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๐๗ เด็กหญิงมนัสฐณิกา โคตรสุวรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๐๘ เด็กชายอัษฎาวุธ ศรีวิเศษ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๐๙ เด็กหญิงกฤษติกา หงษ์ทอง
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๑๐ เด็กชายกิตติศักดิ์ ขอสันเทียะ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๑๑ เด็กหญิงณัฎฐวรัตถ์ ตู้ภูมิ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๑๒ เด็กหญิงพลอยมณี แก้วทุย
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๑๓ เด็กหญิงวรรณวิษา ศิริบุตร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๑๔ เด็กชายกฤษณะ งามเปลี่ยม
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๑๕ เด็กชายจักพันธ์ มีเกาะ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๑๖ เด็กชายชนาธิป อาจสี
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๑๗ เด็กหญิงชนิดาภา วราคำ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๑๘ เด็กชายตวิษา
กงคำ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๑๙ เด็กหญิงปภัสสร เต็งสุวรรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๒๐ เด็กหญิงปาลิตา ราสุ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๒๑ เด็กชายศศิวัฒน์ เจริญศักดิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๒๒ เด็กชายศิวชล
จำรัสแนว
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๒๓ เด็กชายสรรชัย
สิงห์จันทร์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๒๔ เด็กชายสุวพีร์
เจริญเกียรติ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๒๕ เด็กหญิงไอยรินทร์ ภูศิฤทธิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๒๖ เด็กหญิงกัญญาณี พุทธาศรี
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๒๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์ พุทธาศรี
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๒๘ เด็กชายณัฐพนธ์ เจริญศรี
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๒๙ เด็กชายณัฐพล
เพิ่มทอง
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๓๐ เด็กหญิงธาระดา เติมวิถี
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๓๑ เด็กชายธีรภัทร ชัยบุรัมย์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๓๒ เด็กชายธีรวัฒน์ เจริญศักดิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๓๓ เด็กหญิงปทมา
อุตธา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๓๔ เด็กชายภูธเรศ
ภูมิภูเขียว
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๓๕ เด็กหญิงวณิชย์ชญา โจภูเขียว
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๓๖ เด็กหญิงวรกมล ขำนอก
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๓๗ เด็กชายวัชระ
ศรีอุดร
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๓๘ เด็กชายวีรทัฒน์ เจนอาวุธ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๓๙ เด็กหญิงสโรชา อุตธา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๐๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาว่าน

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาว่าน

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาว่าน
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาว่าน

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคูณ

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคูณ

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคูณ

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคูณ

๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ

๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนคูณ

๐๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนคูณ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๐ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๔๐ เด็กหญิงศิรประภา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๔๗

เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายทัดสนัย
เด็กชายพีรภาส
เด็กชายเศรษฐพงศ์
เด็กชายสุรชัย
เด็กหญิงกมลชนก

ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๔๘ เด็กหญิงจันทัปปภา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๖๗

เด็กชายณรัช
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงธาดารัศมิ์
เด็กหญิงนำฝน
เด็กชายปรภัทร
เด็กชายปรินทร์
เด็กชายพัฒนพงษ์
เด็กชายยศกรณ์
เด็กชายศดิศ
เด็กหญิงสุขภาลัย
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กชายวิภพ
เด็กชายศุกลวัตน์
เด็กชายจักรกฤษ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กชายพงศธร

ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๖๘ เด็กหญิงพัชราภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๗๔

เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวัชระพล
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กชายเอกชัย
เด็กชายเอกภพ

นามสกุล
พิทยกิจ
จำรัสบุญ
จิตรกล้า
แก้วถม
จำรัสไว
เรืองเรียม
จิตรเสงี่ยม
พาราม
เจริญวรรณ
นะจะคูณ
จิตรมั่น
ใบอุบล
แสนชัย
ทองโสด
พรมเมตไตร
หน้าสูงชน
นาคเกษม
จวบสุข
แก้วถม
แก้วมณี
นพเก้า
หิงกลิ้ง
บัวใหญ่รักษา
เชิดนอก
ศรีชุม
สารพะเยาว์
จำรัสโภค
จิตรเสงี่ยม
สวัสดิ์รักษ์
จำป
เจริญวรรณ
สวัสดิ์รักษ์
พนมเขต
ภูลายยาว
แสนสนิท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม

๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดกลาง

๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดกลาง

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดกลาง

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดกลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๑ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๗๕ เด็กหญิงกนกวรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๘๖

เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายณภัทร์
เด็กชายธนกฤษ
เด็กชายภาณุกรณ์
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กชายวิชัย
เด็กชายศิวกร
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายอภิรักษ์

ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๘๗ เด็กชายก้องนรินทร์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๙๓

เด็กชายกันต์ธร
เด็กชายกันต์ธีร์
เด็กชายณรงเวทย์
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายเกียรติภูมิ
เด็กหญิงฐิตินันท์

ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๙๔ เด็กชายเดชนรินทร์

เด็กชายธนพล
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๙๖ เด็กหญิงพรปภัส
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๙๕

ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๙๗ เด็กหญิงพิมพ์รภัทร

เด็กชายรัชชานนท์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๙๙ เด็กชายรัฐภูมิ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๘๙๘

ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๐๐ เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๐๙

เด็กชายจุฑาวัฒน์
เด็กชายชัยอนัน
เด็กชายธนกร
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายกัมปนาท
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายณภัทร
เด็กชายเทวารุต

นามสกุล
จันทร์ศรี
เหล่าภักดี
ทวีสัตย์
ชาติพหล
ชาวสวย
สิงห์ทิศ
ภูมิคอนสาร
มีชัยมาตย์
เจริญใจ
ภูลายยาว
เจนดง
เจริญวรรณ
หมู่หาญ
เทพทวี
เทพทวี
เรียนรัตน์
กาชัย
ฤาชา
คัชเขียว
เจนทาง
จิตรกล้า
แก้วพรม
จิตรกล้า
ศรีสวัสดิ์
จินดาพงษ์
ศรีหาวัตร
เจริญสุข
จิตรกล้า
จันทร์สว่าง
น้อยมี
เต็มใจ
ละอองเอก
สวัสดิ์รักษ์
มิ่งโอโล
ขวัญชัยภูมิ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโจดกลาง

๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโจดกลาง

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนโจด

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนโจด
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนโจด
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนโจด
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนโจด
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนโจด
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนโจด

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนโจด
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนโจด
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนโจด

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนโจด
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนโจด

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนโจด
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนโจด
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนโจด

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนโจด
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนโจด
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนโจด
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๒ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๑๐

เด็กชายธนพล
เด็กหญิงนวลอนงค์
เด็กชายนิพนธ์
เด็กหญิงภิญญดา
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายไชยโชค
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายธันวา
เด็กชายพยัคฆ์
เด็กชายภัคพล
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายภูริ
เด็กชายวีระศักดิ์
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงศุภนุช
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายชัยมงคล
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงศุภรดา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงกานดาวดี

ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๓๗

ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๓๘ เด็กหญิงจันทร์กมล

เด็กชายไผ่
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๔๐ เด็กชายพิชญะ
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๔๑ เด็กหญิงภิญญดา
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๔๒ เด็กหญิงสมิตรานันค์

เด็กชายอภินันท์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๔๔ เด็กชายกิตติศักดิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๔๓

นามสกุล
คูณเหง้า
จรูญศรี
นาคนชม
เจริญกุล
เจริญถิ่น
พิมพ์เมือง
ชัยบุญ
เผ้าหอม
สิงห์โคตร
หมอยา
นาคนชม
เจริญทรัพย์
จำรัสภูมิ
ฤทธิ์จรูญ
ชำนาญวงค์
เจริญทรัพย์
มีทรัพย์
เจริญคูณ
มูลตาน้อย
บุญกอง
บุญเหมือน
ดลราษี
คงปอม
ยอดสง่า
ลากุล
พาอยู่สุข
นักสิทธิ์
ญาติยินดี
บุตรสุรินทร์
ปากกุดเลาะ
ทองสุก
เมืองวัน
ศรีเวียง
แกะขุนทด
ชมจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศาลา
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าศาลา

๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศาลา
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศาลา
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศาลา

๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าศาลา

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศาลา
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศาลา

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าศาลา
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าศาลา
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศาลา

๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าศาลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๓ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๔๕

เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงดากานดา
เด็กชายดิเรก
เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงวรารัตน์

ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๕๐

ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๕๑ เด็กหญิงวลัยลักษณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๗๙

เด็กชายสิรภพ
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพุฒิชัย
เด็กชายรัชภูมิ
เด็กชายศุกภวัฒน์
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กชายอภิทักษ์
เด็กชายกฤตนัย
เด็กหญิงจิตติมา
เด็กชายภูมินทร์
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงนิตินาฏ
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กชายพีรพงศ์
เด็กชายกรณ์ดนัย
เด็กชายโกมินทร์
เด็กหญิงพิลาวรรณ
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายวรากร
เด็กชายวิทยา
เด็กชายวิริทธิ์พล
เด็กชายสุพัฒน์
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ
เด็กชายธนบดี
เด็กชายธนวัต

นามสกุล
สวัสดิรัก
เดชวิจารณ์
โพธิ์กระจ่าง
พินธุกร
ไตรเสนีย์
ทองดี
พาอยู่สุข
นพวงค์
ศรีจันโท
งอกงาม
พึ่งนำ
หลอดอาษา
เสมอเหมือน
ประเสริฐศรี
นิสัยพรหม
แก้วกันหา
นัทธิวัน
เกตุขุนทด
นุ่มทองคำ
สำราญ
นิสัยพรหม
เจริญคูณ
เจริญวงค์
มูลเมืองแสน
เกตขุนทด
ง่อนไถ
สีดาแหลม
สุพรรณ
จุลลนันท์
ดลราษี
นาใคร
ลีเวียง
ศรีจุมพล
กองตัน
หลอดอาษา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าศาลา

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าศาลา
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าศาลา
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าศาลา

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าศาลา
๐๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าศาลา
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าศาลา
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าศาลา
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าศาลา
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกนกทา

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกนกทา
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกนกทา

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกนกทา
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนกทา
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกนกทา

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนกทา
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนกทา
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนกทา

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนกทา
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนกทา
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนกทา

๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนกทา
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงกลาง

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกลาง

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกลาง

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกลาง

สังกัดวัด

วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๔ / ๑๓๙
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๘๐

เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายภานุวัชร
เด็กหญิงวรรณิษา
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอุเทน
เด็กชายเอกกมล
เด็กชายจิรพงศ์
เด็กหญิงนันทวดี
เด็กชายพงษ์ภิภัทร์
เด็กชายภาณุวัฒณ์
เด็กชายวีรศักดิ์
เด็กชายศักดิ์นฤน

ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๓๙๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๑๔

เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงปรายฝน
เด็กชายวายุ
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กชายกำไรหยก
เด็กชายจิระพงศ์
เด็กชายทัตธน
เด็กชายธนพร
เด็กชายนฤเทพ
เด็กหญิงนิชา
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์
เด็กหญิงพรทิตา
เด็กชายวิชัย
เด็กชายศุภเดช
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายกัสกร
เด็กหญิงเกศสุดา
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงสุกันญาร์
เด็กหญิงอรอุมา

นามสกุล
บาตาเอียง
จิ้มชัยภูมิ
จิ้มชัยภูมิ
พันทะโฮม
ครองศิลป
ดวงดีทิพย์
จิตรกล้า
พานเหนือ
ลำจวง
หอมคำพัด
ลำจูมจัง
หาญพละ
ศรีทอง
เข็มอุทา
ธานี
ถนอมผล
เจนดง
จรูญศรี
คำไพ
ต่อกำไร
พิมพ์ไกรดี
ขวาซุย
ภูวงศ์
ฤทธิเรือง
สุขแสงจันทร์
ต่อกำไร
เจนวิถี
ภูมิคอนสาร
ทันที
เปาทอง
ชาติแจ้ง
ดลราษี
กันนะราช
เทียงปา
โนนทิง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกลาง

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกลาง

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกลาง

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกลาง

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงใต้
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงใต้
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงใต้
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงใต้
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงใต้

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงใต้
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงใต้
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงใต้

๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงใต้
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงใต้

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงใต้
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงใต้
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงใต้
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงใต้
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงใต้
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า

สังกัดวัด

วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๕ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๑๕

เด็กหญิงอัมราพร
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงภาพิมล
เด็กหญิงวณิชชา
เด็กชายวีระศักดิ์
เด็กหญิงอมรรัตย์
เด็กชายอัครพนธ์
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กชายคมกฤติ
เด็กชายปริเยศ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๒๖

ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๒๗ เด็กหญิงปรียาลักษณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๓๗

เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กชายณัฐวรรณ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายปานรวัตน์
เด็กหญิงปยมาศ
เด็กหญิงพรพนา
เด็กหญิงลดาพร
เด็กชายวารินทร
เด็กชายศิวา

ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๓๘ เด็กหญิงกมินทร์ตรา
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๔๙

เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายคุณากร
เด็กหญิงณัฐชนิฎา
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กหญิงนาตญา
เด็กหญิงบุษบา
เด็กชายปานัท
เด็กหญิงพัชรดา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงวิชชุดา
เด็กชายศักรินทร์

นามสกุล
ภูมิคอนสาร
พั้วศรี
ประกอบเสียง
จันขามปอม
ฤาแรง
ดลราษี
สมเนตร
ดลราษี
เหลาคำ
ภักดีหาญ
สานุทัด
หมื่นชั่ง
ภักดีหาญ
มานาดี
นามจริง
พัดชา
จูมภูเขียว
แจ่มใส
ประคองใจ
อามาตย์เสนา
เจนดง
สุนทราวิรัตน์
สาคิด
เมืองพิล
แก้วบุญ
จุลหงษ์
เสี้ยมแหลม
ปานจำรุญ
เถาพันธ์
หาญมนต์
นาคเครือมี
ภูผิวฟา
ชัยวงษา
ขดภูเขียว
ศรีส่อง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดแคน

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดแคน
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดแคน

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดแคน
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดแคน
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนลาน

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนลาน

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนลาน

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนลาน

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนลาน

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนลาน

สังกัดวัด

วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๖ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๕๐ เด็กชายแสงนุวัฒน์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๖๓

เด็กชายหัสดิน
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงณัฐชริดา
เด็กชายธณัฐนนท์
เด็กหญิงนราทิพย์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงภัณฑิลา
เด็กหญิงมีนา
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงศิริกัญญา
เด็กหญิงศุภลักษณ์

ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๖๔ เด็กหญิงอรินทร์ทิพย์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๖๕

เด็กหญิงกัณณิกา

ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๖๖ เด็กชายธีรพรหมมินทร์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๘๔

เด็กหญิงสิมาขวัญ
เด็กชายอชิรวัฒน์
เด็กหญิงอรทัย
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงนินภัทร
เด็กหญิงพนิดา
เด็กชายพิเชษฐไชย
เด็กหญิงวรารัตน์
เด็กชายวันชนะ
เด็กหญิงใหม่วิมล
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายสุทธิรักษ์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายคเชนท์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายชุมพร
เด็กหญิงณัฏฐกมล

นามสกุล
บุญพันธ์
ทองเทพ
สามา
สิมมาโคตร
แก้วสวัสดิ์
แจ่มใส
ประติมเลิศ
แอมชัยภูมิ
จันทนโอ
แก้วขุนทด
สร้อยแก้ว
เจนงาน
จันดาวงศ์
ปทัง
เชื้อปรีชา
ขอหันกลาง
พันทะมุย
แสนกุดเลาะ
ปลื้มสุด
สีหานาท
มุงคุณ
ลอดแก้ว
เฉลิมศัก
แจ่มวรรณ
หาสีเสียด
ตาปราบ
แก่นสีเสียด
ดอนเตาเหล็ก
ถนอมโภชน์
จิตรจันทร์
กุลชโมริน
พันธมุย
พลอาวุธ
ประทุมมัง
พงเพชร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนลาน

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนลาน

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนลาน

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไห
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไห
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไห
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไห
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไห
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไห
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไห

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไห
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไห

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไห
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไห
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไห
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดหนองไห
วัดหนองไห
วัดหนองไห
วัดหนองไห
วัดหนองไห
วัดหนองไห
วัดหนองไห
วัดหนองไห
วัดหนองไห
วัดหนองไห
วัดหนองไห
วัดหนองไห
วัดใหม่เจริญธรรม
วัดใหม่เจริญธรรม
วัดใหม่เจริญธรรม
วัดใหม่เจริญธรรม
วัดใหม่เจริญธรรม
วัดใหม่เจริญธรรม
วัดใหม่เจริญธรรม
วัดใหม่เจริญธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๗ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๘๕

เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธรรณธร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนิชารัตน์
เด็กชายบวรภัค
เด็กหญิงพิยะดา
เด็กหญิงเพชรรดา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กชายสิทธิการ
เด็กหญิงสุธัญญา
เด็กชายชยพล
เด็กชายชัชนันท์
เด็กชายถิรนันท์
เด็กชายธีรดนย์
เด็กหญิงพิมชนก
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงกิตติมา
เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงเสาวภา
เด็กหญิงจุธาพร
เด็กชายณัฐพัชร์
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กหญิงปนิตา
เด็กชายปริญญา
เด็กหญิงพรทิวา
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กชายสุรกาญจน์
เด็กชายเสกสรร
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงกมลชนก

ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๐๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๑๙

นามสกุล
น้อยนำคำ
คำใบ
เนตยารักษ์
วงเมืองกลาง
สุขแสง
แก้วบุญ
คลังทอง
สว่างทอง
นวลภูเขียว
กองหล่า
สุดใด
สมอาจ
ปญญาวัน
พันทะมุย
พรหมวงศ์
สุขเจียง
ศิริมาท
วงษ์จันทร์
จงสำราญ
กิ่งสีเสียด
ยศรุ่งเรือง
นามวงษา
ไพรสุข
ผลไธสง
ใจเร็ว
จำนงค์ภู่
ปานไธสง
กันนา
ภูมิหนองเปด
นิยมชื่น
นามวงษา
วรอรรถ
ปริวันทะโก
หาสีเสียด
โคตรนารา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา วัดใหม่เจริญธรรม
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา วัดใหม่เจริญธรรม
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา วัดใหม่เจริญธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา วัดใหม่เจริญธรรม

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา วัดใหม่เจริญธรรม
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา วัดใหม่เจริญธรรม

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา วัดใหม่เจริญธรรม
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา วัดใหม่เจริญธรรม
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา วัดใหม่เจริญธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา วัดใหม่เจริญธรรม
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา วัดใหม่เจริญธรรม
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา วัดใหม่เจริญธรรม

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา วัดใหม่เจริญธรรม
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา วัดใหม่เจริญธรรม
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา วัดใหม่เจริญธรรม
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๕๓
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

๒๘/๑๐/๒๕๕๑

๐๑/๐๒/๒๕๕๒
๒๑/๐๒/๒๕๕๒
๑๒/๑๒/๒๕๕๒

๐๔/๐๒/๒๕๕๓
๑๐/๐๔/๒๕๕๓
๒๖/๐๙/๒๕๕๒
๑๓/๐๖/๒๕๕๒

๐๘/๐๘/๒๕๕๒
๑๑/๑๐/๒๕๕๒
๑๖/๐๘/๒๕๕๒
๑๓/๐๘/๒๕๕๒
๐๔/๑๒/๒๕๕๒
๒๔/๐๔/๒๕๕๓
๑๗/๑๑/๒๕๕๒

๐๑/๐๒/๒๕๕๒
๒๗/๑๐/๒๕๕๑

วัดใหม่เจริญธรรม
โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา วัดใหม่เจริญธรรม
โรงเรียนบ้านโนนถาวร
วัดอุดรพร
โรงเรียนบ้านโนนถาวร
วัดอุดรพร
โรงเรียนบ้านโนนถาวร
วัดอุดรพร
โรงเรียนบ้านโนนถาวร
วัดอุดรพร
โรงเรียนบ้านโนนถาวร
วัดอุดรพร
โรงเรียนบ้านโนนถาวร
วัดอุดรพร
โรงเรียนบ้านโนนถาวร
วัดอุดรพร
โรงเรียนบ้านโนนถาวร
วัดอุดรพร
โรงเรียนบ้านโนนถาวร
วัดอุดรพร
โรงเรียนบ้านโนนถาวร
วัดอุดรพร
โรงเรียนบ้านโนนถาวร
วัดอุดรพร
โรงเรียนบ้านโนนถาวร
วัดอุดรพร
โรงเรียนบ้านโนนถาวร
วัดอุดรพร
โรงเรียนบ้านโนนถาวร
วัดอุดรพร
โรงเรียนบ้านโนนถาวร
วัดอุดรพร
โรงเรียนบ้านโนนถาวร
วัดอุดรพร
โรงเรียนบ้านโนนถาวร
วัดอุดรพร
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
วัดอุดรนพพาลัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๘ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงกุลธิดา
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๒๑ เด็กหญิงเกวลิน
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๒๒ เด็กชายจีรวุฒิ
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๒๐

ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๒๓ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๒๘

เด็กชายรัชภูมิ
เด็กชายสันติภาพ
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายอัศฏดาวุฒิ
เด็กชายจิราวัช

ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๒๙ เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์

เด็กหญิงธนัชญา
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๓๑ เด็กชายพัฒน์ชกร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๓๒ เด็กชายภานุพงศ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๓๓ เด็กหญิงวรัทยา
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๓๐

ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๓๔ เด็กหญิงสุพรรณิกา

เด็กหญิงสุพัตรา
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๓๖ เด็กหญิงสุภาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๓๗ เด็กหญิงอาภัสรา
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๓๘ เด็กหญิงธวัลรัตน์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๓๕

ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๓๙ เด็กหญิงขวัญวารินทร์

ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๕๔

เด็กหญิงปนมณี
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีรศักดิ์
เด็กหญิงจิตฐิมณ
เด็กชายธีระภัทร
เด็กหญิงปริญญา
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กหญิงสิริญญา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายทิวานนท์
เด็กหญิงวิญาดา
เด็กชายอภิโชค
เด็กหญิงเกษสุดา
เด็กหญิงนรินทิพย์

นามสกุล
คำเรืองศรี
มะหิโภชน์
คำเรืองศรี
เดชฑิตย์
โชคบัณฑิต
ปานไธสง
ทองโส
ศรฤทธิ์
พะวร
สิมช้า
ชิมช้า
จะปนครบุรี
ชิมช้า
นาสมพงษ์
เชื่อมชิต
อุ่นเกิด
โอสถประสาท
ยอดขาว
เชื้อวิเศษ
อุตรพรม
ศรีนวล
อินทนิน
จุลทะกอง
สิงห์ชัย
เรืองรุ่ง
คำไฮ
ศรีภักดี
ธรรมสุนา
มุ่งแสง
ศิริมาท
อุ่นนาแซง
บุสนาม
งอกศิลป
เกษมสุข
กัญญาประสิทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง

๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๙ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๕๕ เด็กหญิงเมตตาบุญ
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๘๙

เด็กหญิงรัชภรณ์
เด็กหญิงวาณี
เด็กหญิงวินชญา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงกชพร
เด็กชายกฤษดากร
เด็กชายกิตติณัฐกร
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงปยนุช
เด็กชายภานุเดช
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงสายธาน
เด็กชายธนายุทธ
เด็กชายปราบปลืม้
เด็กชายพชร
เด็กชายพีระภัทร
เด็กชายกุลกรรต์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงนิธินาถ
เด็กชายพิฆเนตร
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กชายจีราวัฒน์
เด็กหญิงนริสรา
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายกิตติกูล
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กชายชวกร
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายปานปยะ

นามสกุล
ตอพันดุง
บึงสา
ชินสี
ชินพรม
คงโนนกอก
แลลุน
แก้ววงษา
ผุยคำพิ
สอนการ
นาสินทร์ปอม
รักมณี
เยก้อนทอง
กันโยทา
โคตร์แปล
เจริญศิริ
ช้างแก้ว
ศรีทุมมา
สาดี
กุลสุวรรณ์
สู้ศึก
ราเฟอ
โพธิ์วิเศษ
จัดแจ้ง
ศรีทอง
ไชยศรีฮาด
มูลกสก
อุ่นแก้ว
คุ้มจุมจัง
สันพันธ์
โสละสา
แสงประสิทธิ์
หงษ์วิไล
จีนเทศ
สิมมาวงษ์
รัดสีสม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดซับคูหาสวรรค์
วัดซับคูหาสวรรค์
วัดซับคูหาสวรรค์
วัดซับคูหาสวรรค์
วัดซับคูหาสวรรค์
วัดซับคูหาสวรรค์
วัดซับคูหาสวรรค์
วัดซับคูหาสวรรค์
วัดซับคูหาสวรรค์
วัดซับคูหาสวรรค์
วัดซับคูหาสวรรค์
วัดซับคูหาสวรรค์
วัดซับคูหาสวรรค์
วัดซับคูหาสวรรค์
วัดซับคูหาสวรรค์
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๐ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๙๐

เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กชายสิงหราช
เด็กหญิงจตุรภุช
เด็กหญิงทิวากร
เด็กชายธราเทพ
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายปรเมศวร์
เด็กหญิงปริยากร
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภูริณัฐ
เด็กชายวิชานนท์
เด็กหญิงศริญญา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กหญิงอาลิฐา
เด็กหญิงเอมิกา
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายกันติพงษ์
เด็กชายกัมปนาท
เด็กชายกิตติวินท์
เด็กชายจตุรัส
เด็กชายเจษฎาร์
เด็กหญิงฉัชชา
เด็กหญิงฐานีย์นุช
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายดารินทร์
เด็กชายทรงกลด
เด็กชายธิติวุฒิ
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพุฒิพงศ์

ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๑๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๒๔

นามสกุล
รุ่งเรืองศรี
พยงค์น้อย
แววตา
ศรีทุมมา
อิงชัยภูมิ
เดื่อทั่ง
แก้วสำราญ
ฉลาดการณ์
เรืองศรี
อิงชัยภูมิ
ญาติปลื้ม
อิงชัยภูมิ
ลิออนรัมย์
หมื่นศรี
ประทุมพงษ์
ชำชอง
แสนตระกูล
หงษ์ประเสริฐ
ธรรมิภักดิ์
แกมทนทับ
แกมทนทับ
สิมมาวงศ์
ทบแก้ว
อินทะวงศ์
เลือดขุนทด
กงชัยภูมิ
หงษ์คำ
แสงชัยภูมิ
หงษ์ปสสา
ชื่นเพ็ง
เพ็ชรนอก
อยู่เจริญ
มาตรวังแสง
จันทร์แท่น
รอดสูงเนิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน

๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๑ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๒๕

เด็กหญิงวริยา
เด็กหญิงสายธาร
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายอนันทศักดิ์
เด็กชายเอกภูมิ
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายปรีชา
เด็กชายวราพงษ์
เด็กชายกวินตา
เด็กชายกิตติทัต
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กชายจีรวัฒน์
เด็กชายทนงศักดิ์

ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๕๙

เด็กหญิงปวริศา
เด็กชายพัชร
เด็กชายรังสิมันตุ์
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายวทัญู
เด็กหญิงวรรเมษา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายต้นนำ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงศิรินทิพย์
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายออมสิน
เด็กชายเจษฎากร
เด็กหญิงมลธิดา
เด็กชายรัชภูมิ
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายอนาวิน
เด็กหญิงอนุสสรา
เด็กชายกฤตกร
เด็กชายญาณวัฒน์
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายคาวี

นามสกุล
จันดาเขียว
ชวดชัยภูมิ
แวงชัยภูมิ
มงคลกุล
การัมย์
เวียงอินทร์
เล่าสูงเนิน
อินนอก
ปอมหิน
หาญพยัคฆ์
พูลเทกอง
พูนพิพัฒน์
สีแวงเขต
สู้ศึก
พิมเขตร
เวียงอินทร์
ทัดสอน
พำขุนทด
ทวีชีพ
วาทีสุวิมล
ศรีขันตี
นกพุทธา
ไตรบำรุง
งามจำรัส
ดีนอก
จิกแหล่ม
ครองหนองแดง
โพธิ์ศรี
ลาดเส
มงคลกุล
หงษ์หิรัญ
เจียมชัยภูมิ
ชาวสำราญ
แสงฤทธิ์
กลิ่นมี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) วัดสว่างคีรีวัน
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค

๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญ
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญ
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญ
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญ
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญ

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญ
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำราญ
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญ
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญ
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโจด

วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดภูมิสวรรค์

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๒ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๖๐

เด็กชายธรรมรัตน์
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงเอมอร
เด็กหญิงกัญญารัฐ
เด็กชายกิตติพันธ์
เด็กชายปญญาโชติ
เด็กหญิงศริญญา
เด็กชายศักรินทร์
เด็กหญิงสุจิตตา
เด็กหญิงอนุศรา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงกรกมล
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายวิศาส
เด็กชายสงกรานต์
เด็กหญิงกาญตนา
เด็กหญิงจุฑามาศ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๗๘

ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๗๙ เด็กหญิงเจนจิราพร

เด็กชายธันวา
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๘๑ เด็กหญิงปรานัดดา
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๘๐

ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๘๒ เด็กหญิงแพททรียา

เด็กชายยุทธชัย
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๘๔ เด็กหญิงวราภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๘๕ เด็กหญิงศศิขวัญ
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๘๓

ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๘๖ เด็กหญิงศิราลักษณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๘๗ เด็กชายเศรษฐพงศ์

เด็กหญิงหฤดี
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๘๙ เด็กหญิงกนกพร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๙๐ เด็กหญิงกิ่งฤดี
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๘๘

ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๙๑ เด็กชายเจษฎากรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๙๒

เด็กชายฉัตรมงคล

ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๙๓ เด็กหญิงณัฏฐวรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๙๔

เด็กชายธนภัทร

นามสกุล
ผุยเต้า
มงคลกุล
นามรินทร์
ประคองเก็บ
ผันกลาง
ช่วยนา
เพิ่มยินดี
เจียมจอหอ
ชัยแก้ว
หลงจำปา
อูปแก้ว
ศรีโชติ
ใจเกษิม
มุ่งลวงกาง
ยินดี
สุวรรณชัยรบ
หงษ์วิเศษ
สูงเดช
สง่าชาติ
แก่นนาคำ
ชูคะรัมย์
แงมชัยภูมิ
ใจเกษิม
บุญขันธ์
ชูหนองทอน
ชมชัย
เนินชัยภูมิ
เจียมชัยภูมิ
ประดับดี
เจนงาน
ปานเทศ
แก่นนาคำ
แงมชัยภูมิ
ตันสอน
แก้วบุญเรือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโจด
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโจด

๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโจด

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาโจด
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาโจด

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาโจด
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโจด

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโจด
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาโจด
๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาโจด
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโจด

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามน
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามน
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามน
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามน
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามน
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามน
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามน

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามน
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามน
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามน

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามน
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามน
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามน
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามน

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนามน
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามน

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามน
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามน
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนามน

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนามน
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนามน
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนามน
๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนามน
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนามน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดภูมิสวรรค์
วัดภูมิสวรรค์
วัดภูมิสวรรค์
วัดภูมิสวรรค์
วัดภูมิสวรรค์
วัดภูมิสวรรค์
วัดภูมิสวรรค์
วัดภูมิสวรรค์
วัดภูมิสวรรค์
วัดภูมิสวรรค์
วัดภูมิสวรรค์
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๓ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๙๕

เด็กหญิงนรินรัตน์
เด็กชายนันทพงศ์
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กหญิงเนื้อทอง
เด็กหญิงพรฑิตา
เด็กหญิงภัทรภร
เด็กหญิงภารดี
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศศิวกร
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงอมลรดา
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายจักรกรี
เด็กชายต้นกล้า
เด็กหญิงนุสรา
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงศวิตา
เด็กชายสุรพงศ์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงไอริสา
เด็กหญิงชญานุช
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายจามีกร
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายภูวนัย
เด็กชายปุณมนัส
เด็กชายภูวนาท
เด็กหญิงศุภัทรา
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายภูวนนท์

ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๒๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๒๙

นามสกุล
วุยชัยภูมิ
วิลาวรรณ
คงชีพยืน
คงชีพยืน
เจียมชัยภูมิ
ครองสถาน
แพงคำฮัก
ระดากุล
เรืองกลัด
ยินดี
เนินชัยภูมิ
ทองอ้ม
เครือแจ้ง
กองทอง
รูปสูง
โมครัตน์
ดวงวิญญาณ
ดั้งดอนบม
บุดดีแพง
ชาวสำราญ
ดวงวิญญาณ
เมืองสองชั้น
คงเมือง
มัครมย์
กุลสุวรรณ์
พรโคกกรวด
กุลสุวรรณ์
กุลสุวรรณ์
ศอกกำปง
ชาวนาฮี
สวนไธสง
นาฉลอง
พึงชัยภูมิ
กรวดนอก
ปชชะมาลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนามน
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนามน

๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนามน
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนามน
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนามน
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนามน

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนามน
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนามน

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนามน
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนามน
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนามน
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนามน

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาฮี
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาฮี

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาฮี
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาฮี
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาฮี

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาฮี
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาฮี
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาฮี
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาฮี

๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาฮี

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาฮี
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาฮี
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น

๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น

๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนามน
วัดสว่างนาฮี
วัดสว่างนาฮี
วัดสว่างนาฮี
วัดสว่างนาฮี
วัดสว่างนาฮี
วัดสว่างนาฮี
วัดสว่างนาฮี
วัดสว่างนาฮี
วัดสว่างนาฮี
วัดสว่างนาฮี
วัดสว่างนาฮี
วัดสว่างนาฮี
วัดหนองปลาป่ง
วัดหนองปลาป่ง
วัดหนองปลาป่ง
วัดหนองปลาป่ง
วัดหนองปลาป่ง
วัดหนองปลาป่ง
วัดหนองปลาป่ง
วัดหนองปลาป่ง
วัดหนองปลาป่ง
วัดหนองปลาป่ง
วัดหนองปลาป่ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๔ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๔๔

ชื่อ

เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายก้องเกียรติ
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายวรัญู
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายชาคริต
เด็กชายอณุภา
เด็กชายฐิติวุฒิ
เด็กชายเกรียงศักดิ์
เด็กชายกิตติวินท์
เด็กหญิงธิชาดา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงนิภารัตน์
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงสุมิตรา

ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๔๕ เด็กหญิงกัญรดาธรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๖๐

เด็กหญิงอินทิพร
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงชญาภา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงปใหม่
เด็กชายชนาธิป
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงภาวินี
เด็กชายณัฐธวัตร
เด็กชายศิริศักดิ์
เด็กชายธนเทพ
เด็กชายคมปกรณ์
เด็กชายพงศ์พัสกร

ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๖๑ เด็กหญิงชุติกาญจน์

เด็กชายเจษฏา
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๖๓ เด็กชายพรพิพัฒน์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๖๒

ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๖๔ เด็กหญิงธันญาทิพย์

นามสกุล

เกิด

ไชยสุวรรณ์
สุจริต
เย้ยกระโทก
โคหานาม
ดีแซง
เลือดกุมภา
ลาภสถิต
อู่เหล็ก
ทรัพย์ไพศาลวงศ์
เทียมหินตั้ง
กลิ่นสว่าง
โภภาเพชร
เจ๊กกลัด
ตุ๋ยกระโทก
ละอองคำ
จันคีรี
แก้วบับพา
ชารี
สร่างยานาง
แก้วมณี
แวงภูลา
พิมพา
ขวัญเลิศ
นาจันทัศ
เวียงดินดำ
ปสาวัฒนะ
เกาะแก้ง
กองแก้ว
เอิบแก้ง
พันธุ์งาม
ราชอักษร
ผลคำ
อำพันธ์เสน
ปานพินิจ
แข็งฤทธิ์

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแซง

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแซง

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแซง

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแซง

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแซง
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงดินดำ
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงดินดำ
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงดินดำ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก้ง
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดปาหนองดินดำ
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๕ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๖๕

เด็กหญิงประภัสรา
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายจิรัฏฐ์
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงสโรชา
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กหญิงสุดาภรณ์
เด็กหญิงสุณัฏฐา
เด็กชายสุธิญาณ
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายทัศน์พล
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กชายสุทธิศักดิ์

ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๗๘

เด็กหญิงขวัญข้าว
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๘๐ เด็กชายนนทกร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๘๑ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงศุภิสรา
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๘๓ เด็กชายพุฒิพงษ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๘๔ เด็กชายหนึ่งเดียว
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๘๒

ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๘๕ เด็กหญิงชนนิกานต์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๓๙๙

เด็กหญิงศราลี
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กชายภากร
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงปญจพร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงยุวดี
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายผดุงเดช
เด็กชายกิตติพงษ์

นามสกุล
ลือกำลัง
จริตน้อม
วราพลสวัสดิ์
อัตตะโน
พรมมาเขียว
หมื่นจิตร
ไทรงาม
ยุคคลัง
บุญรอด
พันแซง
ไกรราช
สรสิทธิ
ฐานเจริญ
ชีระพันธุ์
วงษ์วิจิตร
ยูรสูงเนิน
กุลดารัมย์
พิมพ์สา
นามวงษา
พลนิกาย
อ่างแก้ว
กัณหา
พรมลา
ปลื่มใจ
เดชประสิทธิ์
มองเพชร
จุลลนันท์
ทาแก้ง
พรมมาเขียว
สำราญรื่น
จุลลนันท์
มาสิงห์
สู่หญ้านาง
เลขาโชค
ศิริสวัสดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้ง

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้ง
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้ง
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้ง

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้ง
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหัวแรด
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหัวแรด

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหัวแรด
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหัวแรด
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหัวแรด
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหัวแรด
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหัวแรด
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหัวแรด
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหัวแรด
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดบ้านนาหัวแรด
วัดบ้านนาหัวแรด
วัดบ้านนาหัวแรด
วัดบ้านนาหัวแรด
วัดบ้านนาหัวแรด
วัดบ้านนาหัวแรด
วัดบ้านนาหัวแรด
วัดบ้านนาหัวแรด
วัดบ้านนาหัวแรด
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๖ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๐๐

เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงนุศรา
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายอชิฏะ
เด็กชายปฐพี
เด็กชายสุกลภัทร
เด็กชายประพล
เด็กชายชัชพิสิฐ
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายสหทัย
เด็กชายกิตติศักดิ์

ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๑๕ เด็กหญิงสุภัทตรา
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๑๔

ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๑๖ เด็กหญิงณัฎฐ์ฎาพร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๓๔

เด็กหญิงชลลดา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงชญาดา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายนพณัฐ
เด็กหญิงชญานันท์
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงณัฐธัญญา
เด็กหญิงนันนภา
เด็กหญิงปยะพร
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงสุภิษา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงสิรยากร
เด็กชายอนันตชัย
เด็กชายตะวันฉาย
เด็กหญิงกวินธิดา

นามสกุล
ตะสิงห์
คงคาใส
กลางเสนา
ธรรมนาม
สมสนิท
นามวิจิตร
ตลับนิล
พาเพียง
สันทัด
คลังตุ้ย
งามผ่อง
จำรัสลาภ
โสมา
สวัสดิ์รักษ์
ไทยปอม
ลาภทวี
ทาณรงค์
เจริญศรี
นามวิจิตร
ทองลาศ
ลาดบาศรี
บุดดีหล้า
นามวิจิตร
สุจริต
สวัสดิรักษ์
มาศปถวี
อ้วนวงษ์
แก้วสลับ
พลจารย์
สวัสดิ์รักษ์
อิ่มเต็ม
เมืองจันทร์
มูลนาค
ภูนาเมือง
รัตนวงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)

๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)

๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดหอไตร
วัดหอไตร
วัดหอไตร
วัดหอไตร
วัดหอไตร
วัดหอไตร
วัดหอไตร
วัดหอไตร
วัดหอไตร
วัดหอไตร
วัดหอไตร
วัดหอไตร
วัดหอไตร
วัดหอไตร
วัดหอไตร
วัดหอไตร
วัดพรหมอารีย์
วัดพรหมอารีย์
วัดพรหมอารีย์
วัดพรหมอารีย์
วัดพรหมอารีย์
วัดพรหมอารีย์
วัดพรหมอารีย์
วัดพรหมอารีย์
วัดพรหมอารีย์
วัดพรหมอารีย์
วัดพรหมอารีย์
วัดพรหมอารีย์
วัดตาล
วัดวรญาติบำรุง
วัดวรญาติบำรุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๗ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๓๕

เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กชายธีระชัย
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกร
เด็กชายศักดิ์ศร
เด็กชายมิ่งขวัญ
เด็กชายณัชพล
เด็กหญิงรัชนี
เด็กชายวรภพ
เด็กชายวัชระ
เด็กชายทานิทัศ
เด็กหญิงปวริศา

ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๔๖

ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๔๗ เด็กหญิงพลอยพรรณ
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๖๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงณัฐทิชา
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงอรนุช
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กหญิงภัณชิตา
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายวัชรบูรณ์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กชายธาวิน
เด็กชายวันชัย
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงเกศรินทร์
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กหญิงพัทธนันท์
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงนันทวัน
เด็กหญิงณัฐณิชา

นามสกุล
พงษ์สระพัง
วานนท์
กำเนิดจอก
นานอก
จันทร์แดง
วรรณา
มังคละ
เรืองศรี
โชคบัณฑิต
ลำมะนาด
พลรักษา
จันทร์แดง
ดิลกลาภ
แซ่เตีย
คำหนู
แว่นจันทร์
คงหินตั้ง
นาเจ็ก
จักรเสน
บุตะเขียว
เกษมสุข
เอี่ยมสุวรรณ
บุญกระมล
วานนท์
ทาลี
ประณต
หินประกอบ
มาโคตร
ประสิทธิ์ภิรมย์
เฉลิมกาย
โคตรภูเขียว
เจริญวงศ์
บุษยะเจริญวงศ์
ศรีคำมา
เกิดมงคล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุ
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุ
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุ
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุ

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุ
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุ
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุ

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคัน
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคัน
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคัน

๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคัน
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคัน

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคัน
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคัน

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคัน
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคัน
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคัน

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคัน
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคัน

๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคัน
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคัน
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคัน
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคัน

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคัน
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค

๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวรญาติบำรุง
วัดศิลาดาด
วัดศิลาดาด
วัดศิลาดาด
วัดศิลาดาด
วัดศิลาดาด
วัดศิลาดาด
วัดศิลาดาด
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๘ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอธิกา เครือวัลย์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๗๑ เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์ดี
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๗๒ เด็กหญิงณัฐติญา มูลนาค
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๗๓ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รู้เพียร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๗๔ เด็กหญิงขวัญข้าว ปานจำรูญ
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๗๕ เด็กหญิงบุษกร
โคตรภูเขียว
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๗๖ เด็กชายวศิน
บุตะเขียว
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๗๗ เด็กชายธิญาดา เฉกแสงทอง
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๗๘ เด็กหญิงปรีญาพร มูลอ่อน
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๗๙ เด็กหญิงวรรณภา ชัยศรี
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๘๐ เด็กหญิงสุพิชชา หมานหมิด
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๘๑ เด็กหญิงพรพัชรินทร์ หาญกล้า
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๘๒ เด็กชายเอกลักษณ์ เสียงเพราะ
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๘๓ เด็กหญิงปนปณัฐ สิงขรเขียว
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๘๔ เด็กหญิงศลิษา
เสมาเพชร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๘๕ เด็กชายอภิยุทธ์ นิลบรรพต
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๘๖ เด็กหญิงจินดาพร สุริยันต์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๘๗ เด็กชายจารุวัฒน์ เสมาเพชร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๘๘ เด็กชายวรวุฒิ
แสงนิกุล
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๘๙ เด็กหญิงจิรวรรณ เฉื่อยกลาง
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๙๐ เด็กชายสมัชญ์
พงษ์กล้า
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๙๑ เด็กหญิงปาลิตา บุตรพรม
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๙๒ เด็กชายสุวิจักรณ์ ศรีชัยปญญา
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๙๓ เด็กหญิงขนม์ณภัทร์ คำภูเขียว
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๙๔ เด็กหญิงรุ่งทิวา หล้าเพชร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๙๕ เด็กหญิงนภาพร คุณประทุม
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๙๖ เด็กหญิงณัฐนันท์ โอสถประสาท
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๙๗ เด็กชายธรณ์ธันย์ ศรีสอาด
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๙๘ เด็กชายธนกฤติ เจริญโภค
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๙๙ เด็กชายปญจพล ชื่นชม
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๐๐ เด็กหญิงศิริกัญญา วงษ์เพชร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๐๑ เด็กหญิงไอรดา บำรุงเพชร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๐๒ เด็กหญิงวัลลภา ว่องไว
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๐๓ เด็กหญิงสุกัญญา คงปราบ
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๐๔ เด็กชายอชิตพล ปนต๊ะใฝ
ชย ๔๔๑๖๓/๔๔๗๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี

๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดสะพาน
วัดสะพาน
วัดสะพาน
วัดสะพาน
วัดสะพาน
วัดสะพาน
วัดสะพาน
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ประไพเมือง
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๐๖
ดิลกลาภ
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๐๗
สมัยคำ
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๐๘
อนันต์เต่า
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๐๙
ยงเพชร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๑๐
ประพงษ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๑๑
ประไพเพชร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๑๒
รอดอุด
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๑๓ เด็กหญิงแพรวพราว โตตามวงษ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๑๔ เด็กชายแสนชัย บัวนาค
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๑๕ เด็กชายสิทธิพงษ์ หมู่เพชร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๑๖ เด็กหญิงภัสสร
ยงเพชร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๑๗ เด็กหญิงภาฝน
ผลมาลย์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๑๘ เด็กหญิงอารีรัตน์ แดงสวัสดิ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๑๙ เด็กหญิงจิราพร สิงห์สีดา
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๒๐ เด็กชายนพวิชญ์ หมื่นไธสง
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๒๑ เด็กหญิงสุพรรณี เสมาเพชร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๒๒ เด็กหญิงพรบุญยา แสนเมือง
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๒๓ เด็กหญิงชุติมา
ประยูรเพชร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๒๔ เด็กชายวัชรินทร์ ปากเมย
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๒๕ เด็กหญิงจินดารัตน์ ประพงษ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๒๖ เด็กหญิงจิตรทิวา จำรัสกุล
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๒๗ เด็กชายนนท์ทวิชย์ ชาวสวน
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๒๘ เด็กหญิงณัฏฐธิดา ชำนาญ
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๒๙ เด็กหญิงนัฐธิชา แพงแสน
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๓๐ เด็กชายอัครัช
แนวโอโล
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๓๑ เด็กหญิงกรรณิการ์ มะโนลัย
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๓๒ เด็กชายชวินบุตร คำล้าน
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๓๓ เด็กหญิงภัทรนันท์ สุวรรณสิงห์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๓๔ เด็กหญิงประภัสสร วันทาเขียว
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๓๕ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีสุนันท์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๓๖ เด็กชายกฤษดา คำจันทร์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๓๗ เด็กชายณัฐชัย
ทองอยู่
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๓๘ เด็กหญิงธัญวรัตม์ ปญญาไว
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๓๙ เด็กชายประเดิมพงศ์ ชาวฉนวน
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๐๕

เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กชายธันวา
เด็กชายนิกร
เด็กชายพีระพงษ์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงนำพร
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงพราวพิมล

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองคง

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองคง
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองคง
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองคง

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองคง
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองคง

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองคง
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองคง
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองคง
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองคง
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองคง
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองคง
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองคง
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้างสูง

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้างสูง
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้างสูง
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้างสูง
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้างสูง

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้างสูง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้างสูง
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้างสูง
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้างสูง

๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้างสูง

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้างสูง
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้างสูง
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฉนวน
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฉนวน
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฉนวน
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฉนวน

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฉนวน
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฉนวน
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฉนวน

๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฉนวน

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฉนวน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอิสาณ
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดจูมฆ้อง
วัดจูมฆ้อง
วัดจูมฆ้อง
วัดจูมฆ้อง
วัดจูมฆ้อง
วัดจูมฆ้อง
วัดจูมฆ้อง
วัดจูมฆ้อง
วัดจูมฆ้อง
วัดจูมฆ้อง
วัดจูมฆ้อง
วัดจูมฆ้อง
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๔๐

เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายสายชล
เด็กหญิงกวีสรา
เด็กหญิงอรดา
เด็กหญิงพลอยใส
เด็กหญิงสิริจิตร์
เด็กชายอนาวิล
เด็กชายศุภัควีร์
เด็กหญิงทักษพร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายกิตติธร
เด็กหญิงศศิรดา
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา

ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๕๓

ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๕๔ เด็กหญิงอรุณลักษณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๖๔

เด็กหญิงผกาวดี
เด็กชายภานิรุจ
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายเมธัส
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายปกปอง
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กหญิงปุลินิตา

ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๖๕ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๖๖

เด็กหญิงธิติมา

ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๖๗ เด็กหญิงภัทราภรณ์

เด็กหญิงวิลาวัลย์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๖๙ เด็กหญิงนำเพชร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๖๘

ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๗๐ เด็กหญิงเกศราภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๗๑

เด็กหญิงนิพาดา

ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๗๒ เด็กหญิงปนนภาวรรณ

เด็กชายชนกันต์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๗๔ เด็กชายพีรพล
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๗๓

นามสกุล
ชินคำ
คำน้อย
สำราญ
เอี้ยงสูง
ไพรริน
ชำนาญ
บุตะเขียว
กองศรี
พลกันยา
ผ่องใส
สำราญ
คำตะเพชร
คำตะเพชร
นิลบรรพต
สุขสนิท
โพธิ์ศรี
ตระกูลศรี
บัวดี
บุรีงาม
นิลบรรพต
ปราชนาม
มูลมา
มากไธสง
บุตรวิชา
กระพันธ์เขียว
กระพันธ์เขียว
ทองแก้ว
พงษ์สระพัง
นิยมวงษ์
วิบูลย์ผล
พาไธสง
การะเกดธารา
หล้าเพชร
กิจเชื้อ
ทาเต็มผล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฉนวน

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฉนวน
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฉนวน

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฉนวน
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนฉิมพลีมา
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนฉิมพลีมา
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนฉิมพลีมา

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนฉิมพลีมา
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนฉิมพลีมา
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนฉิมพลีมา
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนฉิมพลีมา
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนฉิมพลีมา
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนฉิมพลีมา

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีมา

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีมา
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีมา

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีมา
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเมย
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเมย
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเมย
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเมย
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเมย
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเมย

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง

๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดฉิมพลีมา
วัดฉิมพลีมา
วัดฉิมพลีมา
วัดฉิมพลีมา
วัดฉิมพลีมา
วัดฉิมพลีมา
วัดฉิมพลีมา
วัดฉิมพลีมา
วัดฉิมพลีมา
วัดฉิมพลีมา
วัดฉิมพลีมา
วัดฉิมพลีมา
วัดฉิมพลีมา
วัดวรญาติบำเพ็ญ
วัดวรญาติบำเพ็ญ
วัดวรญาติบำเพ็ญ
วัดวรญาติบำเพ็ญ
วัดวรญาติบำเพ็ญ
วัดวรญาติบำเพ็ญ
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวีรภัทร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๗๖ เด็กชายสถาพร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๗๗ เด็กชายนัฐพงษ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๗๕

ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๗๘ เด็กชายวัญณุวรรชน์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๕๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๐๙

เด็กชายนัฐพล
เด็กชายโกเมศ
เด็กชายโกลิตะ
เด็กชายคุณภัทร
เด็กชายณภัทร
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายกฤตภัทร
เด็กชายชินพัฒน์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายทรรศนัย
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายวีรวุฒิ
เด็กชายธนภูมิ
เด็กหญิงฐิติกา
เด็กหญิงอินทรา
เด็กชายวิชานนท์
เด็กชายศุรสาตร์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงอชิรญาย์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงปทุมทิพย์
เด็กหญิงณชิตา
เด็กหญิงธรรมิกา
เด็กหญิงสุพารัตน์
เด็กหญิงภุมวารี

นามสกุล
ทิพย์รักษ์
ประจัญมอญ
บำรุงญาติ
สาระผล
ชัยพรมเขียว
เพชรวิเศษ
หล้าเพชร
บางศิริ
สังกะ
เรียนรัตน์
คำนึงผล
โพชะกะ
ใจกล้า
บุตรศรี
ชินแสง
วิเศษชาติ
คำหาญพล
เฉียบแหลม
หล้าเพชร
ประจำเมือง
เกิดพร
บำรุงเพชร
เชื้อบุญมี
ศรีเมืองกลาง
วงค์ศาสตร์
หรรษา
จันทร์โฮม
สุพิพัฒนโมลี
ชัยวร
เหิงขุนทด
เจริญวงศ์
จอดนอก
ภู่มาก
ถำกลาง
ชัยมงคล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง

๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว

๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดหรดี
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๑๐

เด็กหญิงศิรินทรา
เด็กหญิงสมาพร
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงปยพร
เด็กหญิงดากานดา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายเสกฐา
เด็กชายรัชพล
เด็กชายวรชน
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กชายวีริศ
เด็กชายกิตติศักดิ์

ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๑๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๑๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๒๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๒๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๓๙

เด็กชายธนกร
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายชัยภัทร
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธณัชธรณ์
เด็กชายทวีศักดิ์
เด็กชายนันทกานต์
เด็กชายบวรวิชญ์
เด็กชายเมฆา
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กชายรัชพล
เด็กชายภาณุภัทร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายธนาพิสุทธ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายณัฏฐนันท์
เด็กชายเซ็นตร้า
เด็กหญิงจุลสุรางค์

ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๔๐ เด็กหญิงสุชาวลัญช์

เด็กหญิงพิชญาภา
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๔๒ เด็กหญิงมยุรฉัตร
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๔๓ เด็กหญิงสุกัญญา
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๔๔ เด็กชายธนพล
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๔๑

นามสกุล
จันณรงค์
บุญเกลี้ยง
เบ็ญจาธิกุล
เศียรกระโทก
สำราญพิศ
พลพิลา
นาลุ่ม
ปาณะพงศ์
คลองไชย
สุระการ
วงษ์จันทึก
นามแสง
แก้วอุดม
นุเสน
ปานาสา
สุริย์
วันทาแท่น
ปาละโถ
หล่าซิว
ด้วงปญญา
จันทร์พะเนา
บุตรใส
สาฆ้อง
มือขุนทด
สุพรม
จำปาวดี
จันปญญา
สีชัยยัน
ศรีวระสาน
เถียรสูงเนิน
จันทร์เกลี้ยง
เถยสูงเนิน
สำราญพิศ
คำหมอน
พลพิลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๓ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๔๕

เด็กชายชโนทัย
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กชายธีรเทพ
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงวิกาญดา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส

ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๔๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๔๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๔๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๕๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๕๔

ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๕๕ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๖๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๖๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๖๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๗๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๗๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๗๙

เด็กหญิงดวงกมณ
เด็กหญิงจารุมณ
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงเขมนิจ
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กชายกนกพัฒน์
เด็กชายวงศกร
เด็กชายธนาเดช
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายก่อเกียรติ
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงพิชญาพร
เด็กหญิงวาริกา
เด็กหญิงพรกนก
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงเพชรลดา
เด็กหญิงกัญกมล
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงกานต์รวี
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงพชรกุล
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงธิราพร

นามสกุล
วงค์คำช้าง
คงพิษ
อัชญาสัย
ปานทอง
จันทร์นำใส
ศรีวินันท์
อินทจักร์
ปะนัสโส
ยอดทอง
เที่ยงธรรม
มรรครมย์
โตละหาน
จอดนอก
สมภา
พันธ์วงค์
สุขขุนทด
บุญผิว
หกขุนทด
เหลือวิชา
ด้วงปญญา
เสตารุญ
เขียวสังวาลย์
สร้อยมี
กิ่งขุนทด
วันทาแท่น
สำราญพิศ
เปลี่ยนกลาง
ทองเจริญ
สุกใส
ทาท่าหว้า
สุขสวัสดิ์
ยศสูงเนิน
ทองจำรูญ
นุเสน
ชาวสวน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๑๔/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตานา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวระเหว
วัดบ้านหนองบัวน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๔ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๘๐

เด็กหญิงประการัง
เด็กหญิงพรธิดา
เด็กชายภูวดล
เด็กชายภูวนาถ
เด็กชายปวริศ
เด็กชายวันชนะ
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงกิติยา
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงนุจนาถ
เด็กหญิงญาดารัตน์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายพคินส์
เด็กชายภูตะวัน
เด็กหญิงชลลัดดา
เด็กชายนิธิกร
เด็กหญิงเกตน์สิริ
เด็กหญิงเบญจกร
เด็กชายฐิติพงษ์
เด็กหญิงสุชานรี
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายจีรพันธ์
เด็กชายพรรฐวัฒน์
เด็กหญิงภาณุรัตน์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงชาลิตา
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงดวงเดือน
เด็กชายทิวา

ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๘๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๙๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๙๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๙๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๙๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๖๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๐๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๐๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๐๙
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๑๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๑๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๑๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๑๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๑๔

นามสกุล
อุดมศรี
ทุมมา
ขรึมสันเทียะ
โสภัณ
ยางลาด
ด้วงปญญา
พิงสูงเนิน
ติ้นชัยภูมิ
ศรีมันตะ
สงสันเทียะ
เหมะธุลิน
จิตจำรัส
นาเมือง
จันทะวงษ์
จันทะวงษ์
กลำกลาง
แก้วโสโสม
วงษ์แก้ว
ระกาษร
พิมพ์กลาง
โพธิ์นอก
แม่นจิตร
เจริญสุข
ขอมีกลาง
ขานสันเทียะ
เซ็นกลาง
พึบขุนทด
หาญเวช
คัดไทย
เขียวขุนทด
หลักสนาม
จำปาบุรี
นาคนิล
เปยนขุนทด
ชัยลือชา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตานา

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตานา

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๐๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๑๒/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)

๐๑/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศิลา

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๕ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๑๕

เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงปลัดดา
เด็กหญิงรักษินา
เด็กหญิงรัตติการณ์
เด็กหญิงสุภาวณี
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายปฐพี
เด็กชายพลภูเบศร์
เด็กชายพิทวัส
เด็กหญิงศลิษา

ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๑๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๑๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๑๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๑๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๒๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๒๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๒๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๒๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๒๔

ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๒๕ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๒๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๒๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๒๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๒๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๓๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๓๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๓๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๓๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๓๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๓๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๓๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๓๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๓๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๓๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๔๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๔๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๔๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๔๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๔๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๔๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๔๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๔๗

เด็กชายกิตติพัศ
เด็กชายจักรกฤษ
เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กชายณัฐฐากูร
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงทอฝน
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธมกร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายนาวี
เด็กชายบดินทร์
เด็กหญิงพรธิชา
เด็กหญิงพรรณดาว
เด็กชายราชภูมิ
เด็กหญิงรินลดา
เด็กชายศศิวัฒน์
เด็กชายศักรินทร์
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงวรัญญา

ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๔๘ เด็กหญิงพิไลลักษณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๔๙

เด็กชายพิษณุ

นามสกุล
หวายสันเทียะ
พิมจัตุรัส
พีพรม
พีพรม
โพธ์เกตุ
โพดสูงเนิน
พับขุนทด
ไฝเพชร
ภู่หมื่นไวย
โพยนอก
ขอทัดกลาง
ปรุงสุข
ฟากวิลัย
พรหมศิริ
นาถจัตุรัส
ทวดสุวรรณ์
เพชรประดับ
โค้งพรม
เดือนเด่น
รุจีกุลรัตน์
ม่วงนำเงิน
เบขุนทด
อยู่จัตุรัส
ชาบำเหน็จ
เกี๊ยะขุนทด
ชัยศร
ไทยธานี
มั่นคง
พึ่งทอง
ประทุมวงษ์
พิมคีรี
สนิทนอก
มูลขุนทด
จอกลม
แกมขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป

๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป

๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป

๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย

สังกัดวัด

วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโคกหินตั้ง
วัดโปร่งมีชัย
วัดโปร่งมีชัย
วัดโปร่งมีชัย
วัดโปร่งมีชัย

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๖ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๕๐

เด็กหญิงวิไลพร
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กชายจักรกฤษ
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายธนภูมิ
เด็กหญิงนภาพร
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กหญิงวรรณพร
เด็กหญิงสุภัชญา
เด็กหญิงพรพิมล

ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๕๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๕๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๕๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๕๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๕๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๕๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๕๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๕๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๕๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๖๐

ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๖๑ เด็กหญิงปราณปริยา
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๖๒ เด็กชายอัษฎากรณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๖๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๖๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๖๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๖๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๖๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๖๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๖๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๗๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๗๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๗๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๗๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๗๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๗๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๗๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๗๗

เด็กหญิงอุษณี
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงกำไล
เด็กชายจงวิสุทธิ์
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงพรรษา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงกนกศรี
เด็กชายกำพล
เด็กหญิงชญานันท์
เด็กชายชนะภูมิ
เด็กหญิงณิชากร
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายพิชชยะ
เด็กชายภคพล

ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๗๘ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๗๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๘๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๘๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๘๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๘๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๘๔

เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสุดาพร
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายอติชาต
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงจิรพัส

นามสกุล
เลิศพุดซา
มีโพธิ์
ใจวรรณ
อินทวังโส
ภูมิสมบัติ
กลางจอหอ
ญาติพิมล
สระขุนทด
คลังประโคน
ปกระโทก
ปลิวกระโทก
แสงทอง
พึมขุนทด
ฟากวิลัย
คงเซียงซา
สุขเดช
ภูมิคอนสาร
สุโคตร
ชุมชน
เหล่าเคน
กุลศรี
วงษ์รำมั่น
นิ้วเนียม
ฟอนบำเลอ
หลอดกระโทก
แดงดา
วังคะฮาด
งอกบุ่งคล้า
เทียมวงศ์
สุ่มน้อย
สุขสละ
แก้วพรม
ด้วงมูล
เบี้ยกระโทก
สุขสละ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดตาลาด
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดตาลาด
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดตาลาด

๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดตาลาด

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยร่วม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโปร่งมีชัย
วัดโพธิ์ศรีธาราม
วัดโพธิ์ศรีธาราม
วัดโพธิ์ศรีธาราม
วัดโพธิ์ศรีธาราม
วัดโพธิ์ศรีธาราม
วัดโพธิ์ศรีธาราม
วัดโพธิ์ศรีธาราม
วัดโพธิ์ศรีธาราม
วัดโพธิ์ศรีธาราม
วัดภิรมยาวาส
วัดภิรมยาวาส
วัดภิรมยาวาส
วัดภิรมยาวาส
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๗ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๘๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๘๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๘๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๘๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๘๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๙๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๙๑

ชื่อ
เด็กชายชวลิต
เด็กชายธัชพล
เด็กชายสุรชัย
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายณัทกฤช
เด็กชายเทวา
เด็กหญิงนำฝน

ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๙๒ เด็กชายปุญญพัฒน์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๙๓
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๙๔
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๙๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๙๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๙๗

เด็กชายมกรธวัช
เด็กหญิงรัญชนก
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายอานนท์

ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๙๘ เด็กหญิงกาญจนเกล้า
ชย ๔๔๑๖๓/๔๗๙๙

ชย ๔๔๑๖๓/๔๘๐๐
ชย ๔๔๑๖๓/๔๘๐๑
ชย ๔๔๑๖๓/๔๘๐๒
ชย ๔๔๑๖๓/๔๘๐๓

เด็กชายณัฐกิตต์
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายผ่อง
เด็กหญิงพรอุมา

ชย ๔๔๑๖๓/๔๘๐๔ เด็กหญิงพิลาศลักษณ์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๘๐๕
ชย ๔๔๑๖๓/๔๘๐๖
ชย ๔๔๑๖๓/๔๘๐๗
ชย ๔๔๑๖๓/๔๘๐๘
ชย ๔๔๑๖๓/๔๘๐๙

เด็กชายไพวัน
เด็กชายสมัคร
เด็กหญิงสุจิตตา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายชัยชนะ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๘๑๐ เด็กหญิงทิพย์วรรณ

เด็กชายธีรภัทร์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๘๑๒ เด็กชายธีรวีร์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๘๑๓ เด็กหญิงภวรัญชน์
ชย ๔๔๑๖๓/๔๘๑๔ เด็กชายลัทธพล
ชย ๔๔๑๖๓/๔๘๑๑

นามสกุล
แก้วภักดี
เลื่อนเพชร
เปลี่ยนทอง
ปนทอง
วงษ์ปญญากร
พงษ์จตุรา
ทัพบุรี
บุตรทอง
ฉิมพลี
กิ่งภาร
ทึงดา
ทึงดา
ปนทอง
ทองอาด
ศุภลักษ์
จันดา
โต๊ะศิลา
มอญสันเทียะ
คำยันต์
ขอพึ่งบัว
สูบโคกสูง
ถิตประเดิม
ปตตนาโถ
สุขแจ่ม
เจือกุดขมิ้น
หาญวงศ์
ยอดสันเที้ยะ
โยพันดุง
สมทอง
คำนาโฮม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยร่วม

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยร่วม
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยร่วม

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสหประชาสรร
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหประชาสรร
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสหประชาสรร
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสหประชาสรร
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสหประชาสรร
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสหประชาสรร

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสหประชาสรร
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสหประชาสรร
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสหประชาสรร
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสหประชาสรร
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับชมภู

๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับชมภู

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับชมภู
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับชมภู

๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับชมภู
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับชมภู

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับชมภู
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับชมภู
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับชมภู

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับชมภู
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับชมภู
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจาเหนือ
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเจาเหนือ
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจาเหนือ

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจาเหนือ
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจาเหนือ

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจาเหนือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดวังทองสามัคคีธรรม
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน
วัดห้วยหินฝน

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๘ / ๑๓๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๔๑๖๓/๔๘๑๕ เด็กหญิงศศิประภา

นามสกุล
โกสันเทียะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเจาเหนือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยหินฝน

รับรองตามนี้
(พระธรรมเจดีย์)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๑
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๙ / ๑๓๙
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