ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑
ส่งสอบ ๒,๖๘๖ คน ขาดสอบ ๑๔๑ คน คงสอบ ๒,๕๔๕ คน สอบได้ ๑,๒๗๓ คน สอบตก ๑,๒๗๒ คน (๕๐.๐๒%)
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๐๑ เด็กหญิงสุรนุช
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กหญิงพรธิตา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๐๓ เด็กหญิงอินทิรา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๐๔ เด็กหญิงอารียา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๐๕ เด็กหญิงทักษณาพร
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๐๖ เด็กหญิงพรพรรณ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๐๗ เด็กหญิงปฐมวดี
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๐๘ เด็กหญิงสุมลธา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๐๙ เด็กหญิงวรรณศิริ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๑๐ เด็กหญิงนำเพชร
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๑๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๑๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๑๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๑๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๑๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๑๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๑๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๑๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๑๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๒๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๒๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๒๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๒๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๒๔

เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กชายชิระวุฒิ
เด็กชายมังกร
เด็กชายกรธวัช
เด็กชายณัฐการณ์
เด็กหญิงไข่มุก
เด็กหญิงสุธาทิพย์
เด็กหญิงมนปริยา
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กหญิงแก้วกัลยา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงปานฉัตร
เด็กชายชินวราวุฒิ

นามสกุล
พิลา
โสชัยยันต์
เมทานัง
เดชชัยภูมิ
หนชัย
เงางาม
แม้นชัยภูมิ
จันทร์สว่าง
งาคม
น้อยพล
บุญญานุสนธิ์
โคตรบำรุง
แสงแก้ว
จันทวี
พร้อมสันเทียะ
แสงตา
ถนอมสัตย์
ถนอมสัตย์
สอนสระน้อย
ศรีกุหลาบ
ตะนะสอน
แสนบุตรดี
แขชัย
โชคดุลย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์

๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโปงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ 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

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๒๕

เด็กชายวันเฉลิม
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายเสกสรร
เด็กหญิงพรธิตา
เด็กหญิงพัชรภรณ์
เด็กหญิงรัมภาพร
เด็กชายพงศ์กร
เด็กชายกิตติภพ
เด็กหญิงฟาสวย

ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๒๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๒๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๒๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๒๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๓๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๓๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๓๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๓๓

ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๓๔ เด็กหญิงหยาดเพชร
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๓๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๓๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๓๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๓๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๓๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๔๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๔๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๔๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๔๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๔๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๔๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๔๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๔๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๔๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๔๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๕๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๕๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๕๒

เด็กหญิงโสรยา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กชายธนากร
เด็กชายสพลดนัย
เด็กชายสิขรินทร์
เด็กชายวุฒิกันต์
เด็กหญิงปรมาพร
เด็กชายดนุพร
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงกิตติยา
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงชนิดา
เด็กหญิงญาณันธร
เด็กชายพิชญะ
เด็กหญิงสลิลทิพย์

ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๕๓ เด็กหญิงธนัญชรัชต์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๕๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๕๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๕๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๕๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๕๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๕๙

เด็กชายบพิตร
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงสุรัสดา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงพัชธิดา
เด็กหญิงปภัสสร

นามสกุล
จันทร์หอม
นุชชาติ
ชัยศรี
พจน์พิสิฏฐ์
แพงกิ่ง
ตะสูงเนิน
ศรีกุหลาบ
โชติปทุม
เปยกชัยภูมิ
เหง่าศรี
อำชัยภูมิ
ธงชัย
หาญรุก
คุ้มคง
ศรีพล
พรหมสุคนธ์
ผิวผ่อง
ลาภา
ยิงสันเทียะ
อุ่นใช้
สายบุญลี
อุดมพร
กุญชรรักษ์
ไชยศรีษะ
รอดชีวา
แสงสุริยา
ทุมณี
ราชโคต
กระจ่างวงษ์
แสงจันทร์
วิสุกัน
สิงหา
ศรีสง่า
บุญทา
พลนา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนหว้านไพล

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนหว้านไพล

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนหว้านไพล
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุทโธวาท
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุทโธวาท
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุทโธวาท

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุทโธวาท
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุทโธวาท
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุทโธวาท

๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุทโธวาท
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุทโธวาท

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุทโธวาท
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุทโธวาท
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุทโธวาท
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโค้งนำตับวิทยาคาร

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย

๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดปทุมชาติ
วัดกุดเวียน
วัดกุดเวียน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดโค้งขนัน
วัดชุมพลสวรรค์
วัดแจ้งน้อย
วัดแจ้งน้อย
วัดแจ้งน้อย
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กชายอดุมทรัพย์ รักษ์มณี
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๖๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๖๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๖๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๖๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๖๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๖๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๖๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๖๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๖๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๗๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๗๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๗๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๗๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๗๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๗๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๗๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๗๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๗๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๗๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๘๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๘๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๘๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๘๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๘๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๘๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๘๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๘๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๘๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๘๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๙๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๙๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๙๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๙๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๙๔

เด็กชายทวีศักดิ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายวุฒิภัทร์
เด็กหญิงอัฉรา
เด็กหญิงวานิชา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงศิริธร
เด็กหญิงกัญพัชญ์
เด็กหญิงศิริกัญญา
เด็กหญิงสราสินี
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กหญิงสิราวรรณ
เด็กหญิงอุไรวรรณ
เด็กหญิงพอฤทัย
เด็กหญิงนิรัมพร
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายต้นกล้า
เด็กชายวิรัชสัณห์
เด็กชายศักรินทร์
เด็กชายศิรสิทธิ์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายณธิพงค์
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงปภัสรา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายเรวัฒน์
เด็กชายวงศกร
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอมริสา
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กหญิงเอมฤดี
เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงจันทร์จิรา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

โม้สา
รักภูเสน
ยาดี
ทามนต์
คณะสุข
บุญปราการ
สวนหนองปง
ว่องไว
ขอพึ่งกลาง
แสงพา
รักษ์มณี
พุทธชัยภูมิ
โททอง
พรประสิทธิ์

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

คำขาว
ไชยสา
นึกชัยภูมิ
นพวรรณ
กุลเมืองน้อย
ศรีสุชาติ
บุราณรมย์
เลิกนอก
แก่นลา
คล้ายตั้น
ปุญญบาล
ชัยนา
สุดทอง
รักมณี
เริงรัง
นพวรรณ์
บุญภูมิ
สีสง่า
นารถชัยภูมิ
ประสานเชื้อ

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลี
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดชัยพิบูลย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๙๕

เด็กหญิงจิราพา
เด็กหญิงณัฏฐนิชา
เด็กหญิงณัฐธิสา
เด็กชายธนชาต
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงคณิตศรา
เด็กหญิงณัฐปภัสร์
เด็กชายปติพงษ์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายรัตนากร
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายสุคลฐา

พันธุ์แดง
พงศ์ไพบูลย์
เชิดชัยภูมิ
อุบลบาน
ใจปลื้ม
บุญภูมิ
แคงสันเทียะ
บุตรดี
โคตรปราณี
หวะสุวรรณ
บุญมา
บุบผามาลา
เชิดชัยภูมิ
หมื่นไชย
แบบนา
นำพวก
งอกชัยภูมิ
หวะสุวรรณ์
ดีทางดง
พรมราช
กล้าสงคราม
นางสีคุณ
นาใจดี
พรมโสภา
หลงแก้ว
พันธ์เพลิงพฤกษ์
มินทร์จันทึก
สินดี
เหมกุล
คำพึ่ง
ปรีชา
ชิณวงศ์
พลมณี
ใจปติ
ดุงชัยภูมิ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๙๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๙๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๙๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๐๙๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๐๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๐๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๐๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๐๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๐๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๐๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๐๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๐๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๐๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๐๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๑๐ เด็กหญิงสุพรรณวดี
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๑๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๑๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๑๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๑๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๑๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๑๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๑๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๑๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๑๙

เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กชายศิริมงคล
เด็กชายสิทธิราช
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายทรงศักดิ์
เด็กหญิงนิชานันท์
เด็กหญิงรุ่งนภา

ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๒๐ เด็กหญิงแก้วกัญญา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๒๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๒๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๒๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๒๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๒๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๒๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๒๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๒๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๒๙

เด็กหญิงขวัญนารี
เด็กชายณราธร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงอธิศา
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กชายธนากร
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายชัชวาลย์
เด็กหญิงมาริษา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม

๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๓๐

เด็กหญิงรพีพรรณ
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายอดิพงษ์
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายนันทวุฒิ
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงวิไลพร
เด็กหญิงจุฑาภรณ์
เด็กชายชินดนัย

ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๓๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๓๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๓๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๓๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๓๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๓๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๓๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๓๘

ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๓๙ เด็กหญิงนภัสสวรรค์

ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๔๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๔๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๔๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๔๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๔๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๔๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๔๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๔๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๔๘

เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายพลรัชต์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงจินดารัตน์
เด็กชายนัทชัย
เด็กชายธนาธิป
เด็กหญิงปทิตตา

ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๔๙ เด็กหญิงปริญญากรณ์

ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๕๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๕๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๕๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๕๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๕๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๕๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๕๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๕๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๕๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๕๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๖๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๖๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๖๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๖๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๖๔

เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายราเชน
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายสงกรานต์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กชายอธิพล
เด็กชายธนกร
เด็กชายพาโชค
เด็กชายเอกพล
เด็กชายคฑาวุธ
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กหญิงอัจฉราพร
เด็กหญิงภัทรพร

นามสกุล
เกิดนอก
รัตนพลแสน
สำราญทิพย์
สารนอก
พลชัยโย
ทวีสัตย์
ก้องเสียง
พงษ์สุวรรณ์
สันโดษ
สุขพันธ์
ไชยนิคม
เนตรโกศล
แสงนาโก
นิยมชัย
สีพงเพิด
นิยมวงศ์
เนตรโกศล
มอนชัย
นิยมชัย
กรุงขุนทด
ชมภูหลง
สุดเล็ก
ชมภูหลง
ประจงบัว
ต่อสกุล
อุดแก้ว
แวงชัยภูมิ
ภูวงษ์
กวานหลวง
ไพศาลธรรม
หงส์วิลัย
ใจซื่อ
ประทุมแก้ว
รุณยุทธ
ล้านภูเขียว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหัน
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหัน

๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหัน
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหัน
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหัน
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหัน
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหัน

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหัน
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหัน
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหัน

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนหัน
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหัน
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหัน
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหัน
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหัน
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนหัน
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนหัน
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดชัยพิบูลย์
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๖๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๖๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๖๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๖๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๖๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๗๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๗๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๗๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๗๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๗๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๗๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๗๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๗๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๗๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๗๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๘๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๘๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๘๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๘๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๘๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๘๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๘๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๘๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๘๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๘๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๙๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๙๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๙๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๙๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๙๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๙๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๙๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๙๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๙๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๑๙๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสุดารัตน์ พลเดช
เด็กหญิงอภิญญาพร วงศ์ชู
เด็กหญิงณัฐวดี อภัยรุณ
เด็กหญิงรสสุคนธ์ งามทรัพย์
เด็กหญิงฐิตาพร สุวรรณบุตร
เด็กหญิงเมษา จุนยะโชค
เด็กหญิงกนกวรรณ ผิวเหลือง
เด็กหญิงสุธาวัลย์ แสนดี
เด็กหญิงธิดาพร ทองลี
เด็กหญิงพัชรินทร์ หงส์วิไล
เด็กหญิงสุวิสา ไชยอาสา
เด็กหญิงชญานิศ รองชัยภูมิ
เด็กหญิงนันทิดา ชาวสำราญ
เด็กหญิงแพรววะนิด จันทร์เชื้อ
เด็กชายณัฐภัทร หงส์คำ
เด็กชายศุภเชษฐ์ เดชศรี
เด็กชายกมลไชย ศรีพุทธา
เด็กชายธีรวัฒน์ นาน้อย
เด็กหญิงณัฐชยา สกุลคุ้ม
เด็กหญิงอนพัทย์ สู้ศึก
เด็กหญิงนริสา จันทินมาธร
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เกนชัยภูมิ
เด็กชายณัฐวุฒิ วิเศษคำใส
เด็กหญิงปาลิตา บุญลอด
เด็กหญิงอัจฉริยา ปองศรี
เด็กหญิงณัฐชา รักหินลาด
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ช่วยชิด
เด็กหญิงระพีพร อินทิแสน
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปานจำรูญ
เด็กชายจักรินทร์ ผลโภชน์
เด็กชายอาทิตย์ ครุฑสุวรรณ
เด็กหญิงสิริกานดา เทืองน้อย
เด็กหญิงริตติการณ์ จันทะศรี
เด็กหญิงพรวลัย แก้วเนตร
เด็กหญิงปาลิตา เทียนทิพย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง

๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดสว่างแสงอรุณ
วัดแสงทองธราวาส
วัดแสงทองธราวาส
วัดแสงทองธราวาส
วัดแสงทองธราวาส
วัดแสงทองธราวาส
วัดแสงทองธราวาส
วัดแสงทองธราวาส
วัดแสงทองธราวาส
วัดแสงทองธราวาส
วัดแสงทองธราวาส
วัดแสงทองธราวาส
วัดแสงทองธราวาส
วัดแสงทองธราวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กชายวรัญชิต
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๐๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๐๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๐๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๐๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๐๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๐๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๐๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๐๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๐๙
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๑๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๑๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๑๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๑๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๑๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๑๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๑๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๑๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๑๘

เด็กชายวรายุทธ
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายวรัญยู
เด็กหญิงรัตติยา
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงปวรวรรณ
เด็กหญิงวารัตนา
เด็กหญิงเวทิตา
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงพัชรมณฑ์
เด็กหญิงกมลณัฐ
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงชุติมา

ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๑๙ เด็กหญิงพลอยวรินทร์

เด็กหญิงฟาใหม่
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๒๑ เด็กชายวัชรินทร์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๒๒ เด็กหญิงอชิรญา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๒๓ เด็กชายอนุชิต

ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๒๐

ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๒๔ เด็กหญิงไอย์วรินทร์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๒๕ เด็กหญิงเคียงเดือน
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๒๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๒๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๒๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๒๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๓๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๓๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๓๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๓๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๓๔

เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายพัทธนันท์
เด็กชายภวินทร์
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงฐิดารัตน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงพีรยา
เด็กหญิงศศิธร

นามสกุล
แสงเพชร
วารินทร์
อาจนาเสียว
เกรียงไกรศักดิ์
ชาดง
วงษ์สนั่น
เนื่องชมภู
นามราช
อรรถวิจิตร์
แซ่อ้ึง
แพงพรมมา
มังกร
เพียแก้ว
ถือนิล
ไตรย์วงค์
สงสี
ผาพิมพ์
สระวงษ์
พรมเดื่อ
งอนภูเขียว
สอนแดง
พิมพันสังข์
ยืนหาญ
วาปกา
แผงตัน
สุดากี
นาจะหมื่น
อิติป
สุราภา
ภิรมย์ไกรภักดิ์
หินชัยภูมิ
อินทรารัตน์
ราชวงค์
เทียมขุนทด
นาคประเสริฐ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโปงพัฒนา

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีดา
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสีดา
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสีดา

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสีดา
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีดา
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีดา
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีดา

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีดา
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีดา
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีดา

สังกัดวัด

วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
วัดโคกสว่างดาราม
วัดโคกสว่างดาราม
วัดโคกสว่างดาราม
วัดโคกสว่างดาราม
วัดโคกสว่างดาราม
วัดโคกสว่างดาราม
วัดโคกสว่างดาราม
วัดน้อยพัฒนาราม
วัดน้อยพัฒนาราม
วัดน้อยพัฒนาราม
วัดน้อยพัฒนาราม
วัดน้อยพัฒนาราม
วัดน้อยพัฒนาราม
วัดน้อยพัฒนาราม
วัดน้อยพัฒนาราม
วัดน้อยพัฒนาราม
วัดน้อยพัฒนาราม

หมายเหตุ
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เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอัญชัน มณีจันทร์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๓๖ เด็กชายเอกลักษณ์ เกิดผล
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๓๗ เด็กหญิงพลอยชมพู กำพล
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๓๘ เด็กชายภานุพัฒน์ ควรเสก
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๓๙ เด็กชายมกรธวัช แต่งเมือง
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๔๐ เด็กชายวีรวุฒิ
โคตรวงษา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๔๑ เด็กชายวุฒิพงษ์ กิ่งนอก
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๔๒ เด็กหญิงกชพรรณ อาจสามารถ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๔๓ เด็กชายกฤตยชญ์ ยศรุ่งเรือง
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๔๔ เด็กหญิงกัญุตา เปาจัตุรัส
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๔๕ เด็กหญิงจิรภิญญา เครื่องพาที
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๔๖ เด็กหญิงเจนจิรา ศรีประสิทธิ์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๓๕

ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๔๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๔๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๔๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๕๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๕๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๕๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๕๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๕๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๕๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๕๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๕๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๕๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๕๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๖๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๖๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๖๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๖๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๖๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๖๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๖๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๖๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๖๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๖๙

เด็กหญิงฐิติภา
เด็กหญิงณัฐญา
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงพรลภัส
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงพิมพ์สุดา
เด็กชายราชศักดิ์
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายวรรณชนะ
เด็กหญิงวริษา
เด็กหญิงวริสา
เด็กชายวีระพล
เด็กหญิงศิริวิมล
เด็กหญิงสรัญญา
เด็กหญิงสาลินี
เด็กชายสิริศักดิ์
เด็กหญิงหทัยวัน
เด็กชายอนันทวุธ
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายอมรเทพ
เด็กชายธนะรัชต์

เอกตาแสง
บังจันทร์
โตชัยภูมิ
คลังภูเขียว
ชาลีวัน
ใจชัยภูมิ
อุ่นเพชร
อ้วยมะเดื่อ
มะณีจันทร์
เค้าคำ
เนตรพลกลาง
เลิศขามปอม
เวินเก่าน้อย
จันทรบุปผา
ขดภูเขียว
ขวัญหมั่น
โค้งภูเขียว
คาดสนิท
ไวสุวรรณ
ชาวสวน
อวดอ่อน
แสงเมืองเก่า
ผามะนาว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีดา

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสีดา
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวโสก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดน้อยพัฒนาราม
วัดน้อยพัฒนาราม
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
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๗๐

เด็กหญิงชนิดา
เด็กหญิงญาณิษา
เด็กหญิงปาลิตตา
เด็กชายวัชรากรณ์
เด็กหญิงศศินา
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กหญิงหทัยชนก
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กชายยุทธศักดิ์

ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๗๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๗๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๗๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๗๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๗๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๗๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๗๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๗๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๗๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๘๐

ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๘๑ เด็กหญิงกมลลักษณ์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๘๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๘๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๘๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๘๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๘๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๘๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๘๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๘๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๙๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๙๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๙๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๙๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๙๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๙๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๙๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๙๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๙๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๒๙๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๐๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๐๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๐๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๐๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๐๔

เด็กชายกฤติกุล
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายจักรี
เด็กหญิงจินต์จุฑา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงชฎาพร
เด็กหญิงชุติกานต์
เด็กหญิงญารินดา
เด็กหญิงณัฏฐมณ
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายตั้งธนพงศ์
เด็กหญิงทอรุ้ง
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวัต
เด็กชายนาคหิรัณย์
เด็กหญิงนิกกี้
เด็กชายนิตินัย
เด็กชายนิติพนธ์
เด็กหญิงปยะฉัตร
เด็กชายพชรดนัย
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา
เด็กหญิงพิณทิพย์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก

นามสกุล
ก่อมขุนทด
เชื้อนกขุ้ม
คำนกขุ้ม
บุราณ
แสงสุข
บุญถือ
ภิรมย์ไกรภักดิ์
ฤาชา
ศรีรัตน์
เก่งกล้า
ขจรพบ
วิชัยศึก
ประชากูล
บุพโต
จันอ่อน
ยะสุตา
อุดมพันธ์
ญาติปลื้ม
ตอเงิน
อุชาดี
สมนาง
สุวรรณปณฑะ
ทวีทรัพย์
สีคะปสสะ
ชัยเจริญ
ตอพล
กำลังฤทธิ์
บูดัค
จ่ากลาง
โพธิราช
ประยูรหาญ
ลามาตย์
จารุวัจน์ธนะกุล
ทวีทรัพย์
บุญโนนแต้

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวโสก
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวโสก
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวโสก
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวโสก
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวโสก
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวโสก
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวโสก

๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวโสก

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวโสก
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปา(สำราญไชยวิทยา)

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดมุจรินทร์
วัดบูรพาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม
วัดภูมิรัตนาราม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๐๕

ชื่อ
เด็กหญิงมาติกา

ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๐๖ เด็กหญิงเยาวลักษณ์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๐๗

เด็กชายรัชพล

ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๐๘ เด็กหญิงรินทร์ลดาภรณ์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๐๙
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๑๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๑๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๑๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๑๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๑๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๑๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๑๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๑๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๑๘

เด็กหญิงศยามล
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงอนัทชนก
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กหญิงอินณิชา
เด็กหญิงกีรติ
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กชายชยพล

ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๑๙ เด็กชายชินท์ณภัทร

ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๒๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๒๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๒๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๒๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๒๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๒๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๒๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๒๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๒๘

เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา
เด็กหญิงธัชวรรณ
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายนนทกร
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายนิธิวัฒน์
เด็กชายปวริศร์
เด็กหญิงพจนีย์

ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๒๙ เด็กหญิงพลอยนภัสภ์

ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๓๐ เด็กชายรัชชานนท์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๓๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๓๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๓๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๓๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๓๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๓๖

เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงสุรารักษ์
เด็กหญิงอรนลิน
เด็กหญิงอินธิรา
เด็กหญิงเกศรินทร์
เด็กชายชยากร

ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๓๗ เด็กหญิงณัฐชานันท์

เด็กหญิงพิมญาดา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๓๙ เด็กหญิงพิยดา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๓๘

นามสกุล
สูงชัยภูมิ
ทวีจิตร
สนิทกลาง
อุดมทรัพย์
สุขคุ้ม
อุชาดี
นะราพงค์
อาจเวทย์
ฉายชัยภูมิ
ต่อโชติ
ผุดบัวดง
คำจันทึก
เงินลาด
ต่อชีพ
คำหว่าน
ไทยน้อย
เมืองนาม
รวิวรรณ
หิรัญงาม
แสงจันทร์
มะลัยโคตร
บุญเกื้อ
กุมขุนทด
สนิทไทย
เผ่าพงษ์
เชื้อผู้ดี
นาทองรัตน์
ปนคำ
แตงพงษ์
รองชัยภูมิ
สวมบัวครู
แตงชัยภูมิ
ฉายชัยภูมิ
กุลจันทร์
กันชัยภูมิ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม

๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) วัดภูมิรัตนาราม
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก

วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๔๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงณัฐริน
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงปรียาพร
เด็กหญิงปยะธิดา

ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๔๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๔๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๔๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๔๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๔๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๔๖

ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๔๗ เด็กหญิงพิชชานันท์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๔๘

เด็กหญิงพิพัฒติยา

ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๔๙ เด็กหญิงรัตติยาภรณ์

เด็กหญิงศิริพันธ์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๕๑ เด็กชายพงษ์ศกร
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๕๒ เด็กชายวรเมศ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๕๐

ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๕๓ เด็กหญิงปภาวรินทร์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๕๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๕๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๕๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๕๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๕๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๕๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๖๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๖๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๖๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๖๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๖๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๖๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๖๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๖๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๖๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๖๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๗๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๗๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๗๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิตา
เด็กหญิงวรางคณา
เด็กหญิงเกศรินทร์
เด็กชายพิพัฒพงษ์
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายภูวคง
เด็กหญิงกัลยาพร
เด็กหญิงฐิตารีย์
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงศกลรัตน์
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายพงษ์สธร
เด็กชายรัตนชัย
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กหญิงกิตติกา
เด็กชายเขมราชร์

ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๗๓ เด็กหญิงกัลยาภรณ์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๗๔

เด็กหญิงธนภรณ์

นามสกุล
สุสมบูรณ์
สุสมบูรณ์
โตชัยภูมิ
ฉายแสง
ดานประสิทธิ์
ศรีโยธา
คงสตรี
อาจโยธี
แก้วมณี
หมื่นศรีพรม
นำภา
ชัยพิทักษ์
ปรีดีวงศ์
หีบแก้ว
รัศมี
บุญสูง
เสียงลำ
ชนะภู
ชมภูเขียว
โพธาราม
สิมมา
อ่อนอุทัย
ใจประนบ
กันพรมมา
จันสา
แสนตา
แก้วพวง
ดอนแสง
บ่าวภูเวียง
บุญญาชีพ
แข่ธาตุ
มะโนวงค์
พรมศิลป
ประเสริฐสาร
เต็มวงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบัง
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบัง
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง

๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบัง
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองบอน

๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองบอน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดทักษิณ
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร

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

ชื่อ

เลิศคอนสาร
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๗๖
เลิศคอนสาร
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๗๗
บุญโสภิณ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๗๘
ซอกลม
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๗๙
โสภา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๘๐
ศาลา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๘๑
ศรีสวัสดิ์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๘๒
วงษ์ประเสริฐ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๘๓
ภูมิคอนสาร
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๘๔
เรืองเจริญ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๘๕
คุณภู่
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๘๖
เสาร์ภูเขียว
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๘๗
ตราเงิน
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๘๘
กุลจิตติประเสริฐ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๘๙
ปะนะภูเต
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๙๐
วราศรี
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๙๑
หมื่นหน้า
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๙๒
บุญโสภณ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๙๓
บุญโสภณ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๙๔
จันทร
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๙๕
โพธิ์ชัย
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๙๖
สีมาวงษ์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๙๗
เอมดี
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๙๘
เลิศพระริน
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๙๙
ชัยเพ็ชร
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๐๐
อ่อนชัย
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๐๑
แซ่โค้ว
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๐๒
ปาทา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๐๓ เด็กหญิงทักษ์อักษร ผายจัตุรัส
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๐๔ เด็กหญิงนิจวรีย์ เรืองมนตรี
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๐๕ เด็กหญิงพิริยา
บุญเจิม
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๐๖ เด็กหญิงภิญญดาพัทธ์ วดีศิริศักดิ์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๐๗ เด็กหญิงวิศรุตา สุโพธิ์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๐๘ เด็กชายวีรภัทร สีมาวงค์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๐๙ เด็กหญิงศุภวรรณ์ ทาน้อย
ชย ๔๕๑๖๓/๐๓๗๕

เด็กหญิงภัควาพร
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกิตติภพ
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายณฐกร
เด็กหญิงบวรรัตน์
เด็กหญิงวรกนก
เด็กหญิงวารุณี
เด็กหญิงณิชานันช์
เด็กชายต้นกล้า
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กชายสุทธิพงศ์
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงธิชาณันท์
เด็กหญิงศิริณภา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงกรพินธ์
เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงเข็มพร
เด็กหญิงงามนภา
เด็กชายชยานันท์
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงญาณิศา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองบอน
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองบอน

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองบอน
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองบอน
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองบอน

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองบอน
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองบอน
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองบอน
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองบอน
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองบอน
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเกาะ

๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเกาะ
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเกาะ
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเกาะ
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเกาะ

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเกาะ
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเกาะ
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเกาะ

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเกาะ
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๑๐

เด็กหญิงสุพรรณี
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กชายกันตเทพ
เด็กหญิงยุภาวดี
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายวิวิทย์
เด็กชายรชต
เด็กหญิงเปรมฤดี
เด็กหญิงกวิสรา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายภวัฒน์กุล
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายอนุชา
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายธีรชัย
เด็กชายปภิณวิทย์
เด็กชายสถาพร
เด็กหญิงนภัสรา
เด็กหญิงนภัสรพี
เด็กหญิงปณณิชา
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กหญิงภรณ์ชนก

ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๑๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๑๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๑๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๑๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๑๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๑๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๑๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๑๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๑๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๒๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๒๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๒๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๒๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๒๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๒๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๒๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๒๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๒๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๒๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๓๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๓๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๓๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๓๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๓๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๓๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๓๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๓๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๓๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๓๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๔๐

ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๔๑ เด็กหญิงลักษณ์ชญา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๔๒

เด็กหญิงธารารัตน์

ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๔๓ เด็กหญิงโสภิตณภา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๔๔

เด็กหญิงบรัชญา

นามสกุล
ผาดี
ทวิลา
ชื่นชม
คติดี
ปองสันเทียะ
นาคเครือ
เขียงกุดเลาะ
แสงปลั่ง
สีทาแก
สันขุดทด
ทุมบุญมา
ชาติขยัน
แสนสมจิต
ชัยกิจ
นามผา
เดชาญนีย์
ผามี
ไชยเชื้อ
อุปถัมภ์
ภักดิ์สวัสดิ์
เพียรชัยภูมิ
ศิริอุบล
ทาภักดี
แผ่นทอง
คึ้มภูเขียว
ทรัพย์ใหญ่
ศรีสวัสดิ์
ผลภิญโญ
คึ้มภูเขียว
ปอมสุวรรณ
สุริยันต์
สิงห์สถิตย์
กางสุวรรณ์
สุขันธ์
ประสมเพชร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะเสียว

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดนิคม
วัดคูสีวนาราม
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 โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๔๕

เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงปาริสา
เด็กหญิงเจิมขวัญ
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงศุภสุดา

ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๔๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๔๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๔๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๔๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๕๐

ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๕๑ เด็กหญิงเพชรแพรวา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๕๒ เด็กหญิงกัญญาภัค
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๕๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๕๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๕๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๕๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๕๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๕๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๕๙

เด็กหญิงปภาดา
เด็กหญิงณัฎฐนิชา
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายธีรดนย์
เด็กชายภูบดี
เด็กชายธนเทพ
เด็กหญิงขวัญฤดี

ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๖๐ เด็กหญิงเบญญาภา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๖๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๖๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๖๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๖๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๖๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๖๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๖๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๖๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๖๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๗๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๗๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๗๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๗๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๗๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๗๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๗๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๗๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๗๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๗๙

เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายธนกร
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายมงคลชัย
เด็กหญิงจิตราภิมุข
เด็กหญิงตวิษา
เด็กหญิงพัชรีพร
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงศริสรา
เด็กหญิงจิราภัค
เด็กหญิงธารทิพย์
เด็กหญิงอริศรา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงนันทพร
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กหญิงดวงดี
เด็กชายไตรจักร
เด็กชายธีรวุฒิ

นามสกุล
ปองขันธ์
งามราศรี
แสงชาติ
ผ่องสนาม
ทุมบุญมา
บูรณะกิติ
บุญญานุสนธิ์
ผลทับทิม
ประเสริฐแท่น
แสงเดือน
เกี่ยวขุนทด
ผลคำ
รุ่งเพชร
ถาวงษ์กลาง
ผลประกอบ
ศรีบุญเรือง
ชำนาญพล
แผ่นทอง
ผานาค
ผาทอง
อินทร
ประเสริฐศรี
ก้านแก้ว
คำนวนดี
ทนกา
ปุราชะทำมัง
วรรณพราหมณ์
พลนิกร
ชาลีเขียว
นามบัญฑิต
พงษ์สระพัง
เพ็ญเกาะ
สิงห์บ้านหาด
สักโท
นาเมืองรักษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา

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
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๘๐

เด็กชายนฤพงษ์
เด็กชายอภิวรรณ
เด็กชายอภิมงคล
เด็กชายนิชคุณ
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงสุพัฒตรา
เด็กหญิงธัญสิริ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๘๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๘๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๘๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๘๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๘๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๘๖

ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๘๗ เด็กหญิงณัฐริกรานต์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๘๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๘๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๙๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๙๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๙๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๙๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๙๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๙๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๙๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๙๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๙๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๔๙๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๐๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๐๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๐๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๐๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๐๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๐๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๐๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๐๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๐๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๐๙
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๑๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๑๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๑๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๑๓

เด็กหญิงปวีณนุช
เด็กหญิงพิไลวรรณ
เด็กหญิงอติกานต์
เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายพลพิศิษฐ์
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงสิริโสม
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายจักรินทร์
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายศักดิ์ศิษฏ์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุกันยา
เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กหญิงกานต์ระวี
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงโชติรส
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายนัฐพงศ์
เด็กหญิงโนรี
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงศรัณรัตน์
เด็กชายกรวิชญ์

ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๑๔ เด็กหญิงเจดาตะวัน

นามสกุล
เพียรสงวน
นามนอก
สอนทอง
โรจนโพธิ์
ดิลกลาภ
สอนเสนา
คำราช
อัมรนันท์
ต๊ะหล้า
ละดาใส
ชำนาญ
กฤษนา
โชติทอง
โชติทอง
ผลมาตย์
กองกูล
ภูสวัสดิ์
บุญพร้อม
โลมะบุตร
ปองขันธ์
คุ้มบุ่งคล้า
เบ๊ะกี
ศรีสุภาพ
จันทะวงษ์
มูลอามาตร
สุวรรณอินทร์
เล็บกระโทก
บาดตาสาว
ภู่นอก
รัศมี
นามหนองอ้อ
โทนหงสา
โยธาวงศ์
พิมพิสาร
โสภากุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดอำภา
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๑๕

เด็กหญิงณัฏฐธิชา
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรศิลป
เด็กหญิงรัฐชฎาพร
เด็กหญิงรัตนา
เด็กชายสราวุธ
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงอังควิภา
เด็กหญิงเกษมณี
เด็กหญิงจิณห์นิภา

ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๑๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๑๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๑๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๑๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๒๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๒๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๒๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๒๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๒๔

ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๒๕ เด็กหญิงญาณัจฉรา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๒๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๒๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๒๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๒๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๓๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๓๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๓๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๓๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๓๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๓๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๓๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๓๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๓๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๓๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๔๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๔๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๔๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๔๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๔๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๔๕

เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กหญิงสายฝน
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุภาดา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงวรณิกา
เด็กชายอโนชา
เด็กหญิงขวัญนภา
เด็กหญิงธันวา
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงนัทธนัน
เด็กชายนันทกานต์
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายภาคภูมิ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๔๖ เด็กชายยศภูมิพัฒน์

เด็กหญิงรุ้งทิพย์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๔๘ เด็กชายวรวิทย์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๔๙ เด็กหญิงสราวดี
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๔๗

นามสกุล
ชนะชัย
อ้อชัยภูมิ
จ่าชัย
สุมิล
เพชรเหล็ก
บุญยิ่ง
บุตรโต
จันทร์บุญ
รุณชัย
ภิรมย์กิจ
คนที
จิตมา
พันธ์น้อย
คนที
ภู่นอก
ต่อโชติ
ววิจิตร
บุญประเสริฐ
ภิรมย์กิจ
ค่อยชัยภูมิ
อาจโนนเปลือย
คลองโนนคร้อ
มาสงฆ์
สมปติ
มาชัยภูมิ
จันดี
ดีสังข์
หิรัญเขว้า
โพธิจักร์
หล่าหา
ภู่ริศรี
ขุนณรงค์
จีมสันเทียะ
เย็นประสพ
ศูนย์พะวง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า

๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง

๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง

๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง

สังกัดวัด

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
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๕๐

เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กหญิงอนงค์รักษ์
เด็กหญิงอรวีร์
เด็กหญิงอรุณรุ่ง
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงชรินดา
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงนันธิญา
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายอิทธิพล
เด็กหญิงกรฎา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพัสกร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กชายสหบดี
เด็กหญิงโสภิตนภา
เด็กชายอณุรัก
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายต่อเงิน
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กชายธมลวรรณ
เด็กหญิงนิตยา
เด็กชายพงศ์ศิริ
เด็กชายศิวาร์
เด็กชายสุชาพงศ์
เด็กชายธนศักดิ์
เด็กหญิงพิกุลทิพย์
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายวศิน

ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๕๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๕๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๕๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๕๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๕๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๕๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๕๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๕๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๕๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๖๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๖๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๖๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๖๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๖๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๖๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๖๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๖๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๖๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๖๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๗๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๗๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๗๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๗๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๗๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๗๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๗๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๗๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๗๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๗๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๘๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๘๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๘๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๘๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๘๔

นามสกุล
เชยโต
ลีพรมมา
อำนาจ
ดีชัย
แพงแก้ว
บาลวิมล
ทองมา
สุพันธ์พงษ์
รวดเร็ว
บุบผา
สมปตะ
อ่อนเขว้า
แรงโนนแดง
พระพล
รักบุญ
ยังโนนตาด
แซ่ปง
กอเซ็มมูซอ
สมบูรณ์
อาจวิชิต
ชาวิชัย
โชคโปรด
เด่นพงค์
เปรื่องนา
ไชโยกุล
เก่งธีระปกรณ์
ยอดสำโรง
ภูแพง
แซ่ปง
เชิดขุนทด
เหล่าสุพรรณ
หล่าซิว
หล่าซิว
ทองคับ
หมู่โสภิญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง

๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตาด
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตาด

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตาด
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตาด
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตาด
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตาด

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตาด
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตาด
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตาด

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตาด
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตาด

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตาด
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตาด
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตาด

๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น

๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น

สังกัดวัด

วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์

หมายเหตุ

วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๘๕

เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายกันทรากร
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐวีร์
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธันวา
เด็กชายประวิทย์
เด็กชายภัคพล
เด็กชายภูวมินทร์
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงวรรณนิสา
เด็กชายสุธี
เด็กชายอธิป
เด็กหญิงอรุณี
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กชายชัชวาล
เด็กหญิงฌันญานุช
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธนพล

ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๘๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๘๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๘๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๘๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๙๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๙๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๙๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๙๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๙๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๙๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๙๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๙๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๙๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๕๙๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๐๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๐๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๐๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๐๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๐๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๐๕

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๐๖ เด็กหญิงธัญญารัตน์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๐๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๐๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๐๙
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๑๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๑๑

เด็กหญิงปยพร
เด็กหญิงพรนภา
เด็กชายพิศาล
เด็กหญิงภัทรปภา
เด็กหญิงมนต์นภา

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๑๒ เด็กหญิงเมญารินทร์

เด็กหญิงรุ้งไพริน
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๑๔ เด็กชายศักรนันทน์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๑๓

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๑๕ เด็กหญิงสิริยาภรณ์

เด็กชายอนุวัฒน์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๑๗ เด็กชายอมรเทพ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๑๘ เด็กหญิงอินทิรา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๑๙ เด็กหญิงขวัญข้าว
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๑๖

นามสกุล
วรพล
ชุมชัย
เจริญ
ชมภูบุตร
เจนชัย
พึ่งภูมิ
ปนทอง
เศษสุวรรณ์
ภิรมกิจ
นวลงาม
ชุมขุนทด
ว่องประจันทร์
อิ่มอุระ
วรรณชัย
ดวงสูงเนิน
ศรีสม
มาสิงห์
ประสานมิตร
ไววุฒิ
เจนชัย
เรืองรัมย์
บุญทัน
พงษ์สว่าง
จ่าชัย
ภูดานุ
อ่อนน้อม
บุสธรรม
อินโนนเชือก
มิตรชอบ
ฮุยชัยภูมิ
โยธิน
แย้มโพธิ์
เจนชัย
วันแก้ว
คำนวน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง

๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง

๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง

๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๒๐

เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกฤติชญา
เด็กชายปรินทร์
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงรฐกร
เด็กหญิงศิโรบล
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายวรินทร
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงศิริวิมล
เด็กหญิงชยุดา
เด็กชายณัฏฐ์กุล
เด็กชายดุลยุตม์
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายสรไกร

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๒๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๒๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๒๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๒๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๒๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๒๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๒๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๒๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๒๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๓๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๓๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๓๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๓๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๓๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๓๕

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๓๖ เด็กชายบุญญาฤทธิ์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๓๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๓๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๓๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๔๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๔๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๔๒

เด็กชายอนันต์ยศ
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กหญิงเมธาพร
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กชายสรวิชญ์

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๔๓ เด็กหญิงจันทร์ฑิมา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๔๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๔๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๔๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๔๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๔๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๔๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๕๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๕๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๕๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๕๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๕๔

เด็กชายจิรศักดิ์
เด็กชายจีรภัทร
เด็กหญิงฉัตรกนก
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงพิจิตรา
เด็กชายสตางค์
เด็กหญิงธัญรดี
เด็กหญิงจิรวดี
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงพิมพ์ชนก

นามสกุล
หกขุนทด
เชิดชัยภูมิ
ขุนนุ้ย
บุญเสนา
บุญวิลัย
บุตรอินทร์
จำเริญสุข
กล้าสันเทียะ
ฐานะ
งาคม
บุญเลี้ยง
ชุมชัย
เสียงเพราะ
วงษ์จักษุ
ดวงอุปะ
สุวรรณชัย
ดุงสูงเนิน
สางห้วยไพร
ชาตินุช
แปลกสันเทียะ
ฤกษ์สม
ญาติพิมล
จุลนาค
นวลประเสริฐ
วงษ์ศรีทา
หาญขุนทด
ชาญฤทธิ์
นาคเสนีย์
ประสพทอง
ปดภัย
หมั่นธรรม
มาสระ
คำสุเรศ
มะยุลา
จะเลาะท้าว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยนำคำ

๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม

๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ

๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบึงชวน
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดบูรณ์
วัดเพชรพัฒนาราม
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดพรมใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๕๕

เด็กหญิงจารุณี
เด็กหญิงหนึ่งธิดา
เด็กชายทินกร
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปติภัทร
เด็กชายทรงศักดิ์
เด็กหญิงวีรภัทร
เด็กชายวิชยุตม์
เด็กหญิงพิชานันท์
เด็กหญิงชนิดา
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงวิลาวัลย์
เด็กชายคณิศร
เด็กหญิงธัญญานุช

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๕๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๕๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๕๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๕๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๖๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๖๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๖๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๖๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๖๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๖๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๖๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๖๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๖๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๖๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๗๐

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๗๑ เด็กหญิงประภาฉัตร
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๗๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๗๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๗๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๗๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๗๖

เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายจักรภัทร
เด็กหญิงณัฏฐา
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายณัฐวุฒิ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๗๗ เด็กหญิงนันทกานต์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๗๘ เด็กหญิงประภาวดี
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๗๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๘๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๘๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๘๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๘๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๘๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๘๕

เด็กหญิงผริตา
เด็กหญิงมินตา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายสรสิช
เด็กชายสหพัฒน์
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงอรอารีย์

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๘๖ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๘๗

เด็กชายธัญพิสิษฐ์

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๘๘ เด็กหญิงบุตรสบายดี
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๘๙

เด็กชายวีระพัฒน์

นามสกุล
สง่างาม
ศรีนาจัด
อยู่เย็น
อินทร์จันทร์ดี
พลสาลี
สุวรรณัง
พรหมเมตตา
หมู่วิเศษ
บำรุงราษฏร์
เติบสูงเนิน
มุกนิล
นวดโอโล
บุตระเขียว
นาสวัน
บุตรกลง
ริระบุตร
ธงภักดิ์
ชนะภู
หาญวงษ์
เถาวัลย์ราช
กุลแดง
แก้วดอนรี
ศรีโยจารย์
บุญสุข
ไพศาลธรรม
ปนประเสริฐ
มูลทองน้อย
คุณวงค์
วรรณรัตน์
หาญวงษ์
ภูทองบ่อ
สมนึก
พันธุ์สาย
เกาะม่วง
สอสุธรรม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนดินแดง

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนดินแดง
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนดินแดง
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนดินแดง

๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนดินแดง
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเนรมิตศึกษา

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเนรมิตศึกษา

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเนรมิตศึกษา
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเนรมิตศึกษา

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพรมใต้
วัดพรมใต้
วัดโนนดินแดง
วัดโนนดินแดง
วัดโนนดินแดง
วัดโนนดินแดง
วัดโนนดินแดง
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม
วัดท่าแขกวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๙๐

เด็กหญิงสิธิตา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงถดาเนตร
เด็กชายกันทรากร
เด็กชายศิลาวัตร
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายศิริภัทร
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กหญิงอินทุภา
เด็กชายรัตนชัย
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงชนามา

ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๙๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๙๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๙๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๙๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๙๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๙๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๙๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๙๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๖๙๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๐๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๐๑

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๐๒ เด็กหญิงแพรวไพลิน
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๐๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๐๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๐๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๐๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๐๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๐๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๐๙
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๑๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๑๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๑๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๑๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๑๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๑๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๑๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๑๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๑๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๑๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๒๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๒๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๒๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๒๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๒๔

เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงมานิดา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงสิริยากรณ์
เด็กชายกิติวินท์
เด็กชายกวินวิทย์
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงทิพยคีตา
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กหญิงพรไพริน
เด็กหญิงณัฐณิชา

นามสกุล
ขานสันเทียะ
ลาดบัวขาว
หนูแก้ว
ฮะสูงเนิน
เกตุมณี
ศิริโภคา
อยู่เจริญ
มีบัง
รักงาม
นาคขุนทด
ชนะกิจ
ถาวรสาลี
สิงห์ภักดี
ถานธานิน
บุญเรือง
ตั้งชัยภูมิ
ญาติบำรุง
ญาติบำรุง
มาสงค์
ทุมพันธ์
ฤทธิ์จรูญ
วงษาบุตร
หวานแก้ว
เรืองคำพัฒน์
มานิมนต์
ชาติชนะ
เคนชมภู
กลิ่นจันทร์หอม
อังควนิช
ผิวรักษา
ดามาพงษ์
คำจัตุรัส
พลึกรุ่งโรจน์
บุญสม
วงษ์ซา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๒/๑๐/๒๕๕๒
๑๓/๑๒/๒๕๕๑

๐๖/๐๔/๒๕๕๑
๐๖/๑๐/๒๕๕๑
๒๒/๑๑/๒๕๕๑

๒๓/๐๘/๒๕๕๑
๒๒/๐๔/๒๕๕๒
๑๒/๐๔/๒๕๕๒

๐๒/๐๑/๒๕๕๒
๒๘/๐๑/๒๕๕๓

๐๑/๐๘/๒๕๕๒
๒๗/๐๒/๒๕๕๒

๐๙/๐๑/๒๕๕๒
๐๒/๐๕/๒๕๕๒
๑๑/๐๒/๒๕๕๒
๑๕/๐๘/๒๕๕๑

๐๗/๐๙/๒๕๕๑
๐๗/๐๗/๒๕๕๑
๑๙/๐๒/๒๕๕๒
๑๔/๐๒/๒๕๕๒
๑๑/๐๗/๒๕๕๑
๒๔/๐๗/๒๕๕๑
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

๐๖/๐๑/๒๕๕๒
๐๒/๐๗/๒๕๕๑
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

๐๙/๐๑/๒๕๕๑
๑๘/๐๙/๒๕๕๑
๑๕/๐๘/๒๕๕๑
๒๖/๑๐/๒๕๕๒
๐๑/๑๒/๒๕๕๑
๒๕/๑๐/๒๕๕๑

๐๖/๐๑/๒๕๕๓
๒๘/๐๗/๒๕๕๒

วัดท่าแขกวนาราม
โรงเรียนบ้านห้วยหัน
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านท่าโปง
วัดบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
วัดปาวังกะทะ
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
วัดปาวังกะทะ
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
วัดปาวังกะทะ
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
วัดปาวังกะทะ
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
วัดปาวังกะทะ
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
วัดปาวังกะทะ
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
วัดปาวังกะทะ
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
วัดปาวังกะทะ
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
วัดปาวังกะทะ
โรงเรียนบ้านละหานค่าย
วัดละหานค่าย
โรงเรียนบ้านละหานค่าย
วัดละหานค่าย
โรงเรียนบ้านละหานค่าย
วัดละหานค่าย
โรงเรียนบ้านละหานค่าย
วัดละหานค่าย
โรงเรียนบ้านละหานค่าย
วัดละหานค่าย
โรงเรียนบ้านละหานค่าย
วัดละหานค่าย
โรงเรียนบ้านละหานค่าย
วัดละหานค่าย
โรงเรียนบ้านละหานค่าย
วัดละหานค่าย
โรงเรียนบ้านละหานค่าย
วัดละหานค่าย
โรงเรียนบ้านละหานค่าย
วัดละหานค่าย
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
วัดคลองหว้า
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
วัดคลองหว้า
โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) วัดจำปาทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงโคก
วัดแจ้ง
โรงเรียนบ้านสำโรงโคก
วัดแจ้ง
โรงเรียนบ้านสำโรงโคก
วัดแจ้ง
โรงเรียนบ้านสำโรงโคก
วัดแจ้ง
โรงเรียนบ้านสำโรงโคก
วัดแจ้ง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
วัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
วัดหนองโดน
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
วัดหนองโดน
โรงเรียนบ้านห้วย
วัดทรงธรรม
โรงเรียนบ้านหนองโดน
วัดทรงธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๒๕

เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กชายจิรายุส
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กหญิงพรรณวดี
เด็กหญิงพุทธพร
เด็กชายวัฒนพงษ์
เด็กชายศุภสัณฑ์
เด็กหญิงศุภัชญา
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กชายกฤตนัย

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๒๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๒๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๒๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๒๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๓๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๓๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๓๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๓๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๓๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๓๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๓๖

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๓๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๓๘

เด็กหญิงขนิษฐา

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๓๙ เด็กหญิงชัญญารัตน์

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๔๐ เด็กหญิงณัฏฐณิฌา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๔๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๔๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๔๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๔๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๔๕

เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงปภาวดี
เด็กหญิงไอญาดา
เด็กชายกวิณวัฒน์

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๔๖ เด็กหญิงกัญญาภัทร์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๔๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๔๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๔๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๕๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๕๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๕๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๕๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๕๔

เด็กหญิงฐิติภา
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายปกาสิต
เด็กชายปฏิญญา
เด็กชายปณิธาน
เด็กชายพชร
เด็กชายวริยะยศ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๕๕ เด็กชายเจษบดินทร์

เด็กหญิงชุติมา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๕๗ เด็กหญิงธนัทชา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๕๖

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๕๘ เด็กหญิงลัดดาวรรณ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๕๙

เด็กหญิงวิภาดา

นามสกุล
พิพิธกุล
สุนคร
ประดับคำ
นักรบ
หาญสมัคร
เหง่าชัย
คงกล้า
เอื้อณัทพรชัย
อินตาไซ้
ทองลี
ศรีคลัง
เสนชัย
ศิริชาติ
สุขมงคล
บุญกุล
วงค์กลาง
หาญโนนแดง
อาภรแก้ว
ยาตรี
จำนงค์นอก
ชัยภักดีศิริกุล
ศรีแก้ว
มูลมณี
เด่นพงค์
จันทวงษ์
สมณชื่น
บุญชำนาญ
สมรูป
อินทร์ดำ
คัดสูงเนิน
นครชาติ
ชาติประมง
ประเสริฐกุล
หม่องจันทึก
มันตีเมาะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพานยาว
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแจ้งไพรวนาราม
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๖๐

เด็กชายปรัญชัย
เด็กหญิงวริสศิตา
เด็กชายอานนท์
เด็กชายอิสรายุทธ
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงณฐพร
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กชายพงษ์เพชร
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กชายเลิศพิพัฒน์
เด็กชายภูวนาถ
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงชัชฏาพร
เด็กชายแทนคุณ
เด็กหญิงปณาลี
เด็กหญิงพิภัทรา
เด็กชายสมิทธ์
เด็กหญิงสุภัสรา
เด็กหญิงอันชิสา
เด็กหญิงขวัญนภา
เด็กหญิงแพรวาริน
เด็กหญิงรุจิพงษ์
เด็กหญิงอภิษฎา
เด็กหญิงกฤตชญา
เด็กหญิงณภัทรา
เด็กชายทินกร
เด็กชายวงศกรณ์
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงพิชญาพร
เด็กหญิงปานนภา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายสหสวัตร
เด็กชายอณาจักร

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๖๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๖๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๖๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๖๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๖๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๖๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๖๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๖๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๖๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๗๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๗๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๗๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๗๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๗๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๗๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๗๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๗๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๗๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๗๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๘๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๘๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๘๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๘๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๘๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๘๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๘๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๘๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๘๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๘๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๙๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๙๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๙๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๙๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๙๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

กันเกษ
พ่วงมา
กงชัย
พึ่งกุศล
ผุดผ่อง
พิไลโชค
พวงบุบผา
หล่าแสนเมือง
เทศจัตุรัส
วงษ์ศักดิ์

๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน

พรมแดง
คล้ายคลึง
มงคลธง
สามารถกิจ
งามกำพูวิวัฒน์
ศีรภิรมย์
บริบูรณ์
กิติราช
สุขรุ่งเรือง
บำรุงกุล
มั่งมี
จำรุญจิต
บุญพิมพ์
เจียงพุทรา
กุมภาว์
ทองพนม
สมตัว
ทศดอน
เทือกอุดร
พืชสิงห์
จำปาแก้ว
ชัยสิน
แปนตระกูล
เการัมย์
เขตสูงเนิน

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสมง

๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดไผ่

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสมง
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสมง

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสมง
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสมง

๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสมง
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสมง

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้อน
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้อน

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปายาง
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปายาง

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปายาง
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปายาง
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย

๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา

๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส
วัดปรางค์ปราสาท
วัดปรางค์ปราสาท
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดโพธิ์ห้วยหวาย
วัดโพธิ์ห้วยหวาย
วัดโพธิ์ห้วยหวาย
วัดโพธิ์ห้วยหวาย
วัดโพธิ์ห้วยหวาย
วัดโพธิ์ห้วยหวาย
วัดโพธิ์ห้วยหวาย
วัดโพธิ์ห้วยหวาย
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๙๕

เด็กหญิงกุลกิติกร
เด็กชายณัชภูมิ
เด็กชายวราโชติ
เด็กชายวีระพงศ์
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กชายหัสดิน
เด็กหญิงอุสรา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายชุติพนธ์
เด็กชายพนาวัลย์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุวิตรา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายวุฒิพงศ์
เด็กหญิงปราณี
เด็กหญิงธัญธิตา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงอชิตา
เด็กชายกิตติวินทร์
เด็กชายเกียรติภูมิ
เด็กหญิงธารทิพย์
เด็กหญิงกัลยาพร
เด็กหญิงอนันญา
เด็กหญิงอธิตยา
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กชายฤทธิเดช

ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๙๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๙๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๙๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๗๙๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๐๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๐๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๐๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๐๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๐๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๐๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๐๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๐๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๐๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๐๙
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๑๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๑๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๑๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๑๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๑๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๑๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๑๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๑๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๑๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๑๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๒๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๒๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๒๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๒๓

ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๒๔ เด็กหญิงชวัลลักษณ์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๒๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๒๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๒๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๒๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๒๙

เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธีมา
เด็กหญิงนิชากร

นามสกุล
อักษรพิมพ์
สะใบทอง
บุญพิมพ์
แปวขุนทด
ละหานนอก
กาชัย
เทพพิทักษ์
ทานประสิทธิ์
สมประสงค์
กองขุนทด
เกิดมัง
ดีนันท์
กุญชร
โพธิ์นอก
รสโคกแฝก
คงโคกแฝก
ชาติเผือก
ดงกลาง
พิมพล
หาญจิตร
ฟอมชัยภูมิ
อินทนนท์
ใจพุดซา
พลดงนอก
นาเจริญ
พรประไพ
ปองขันธ์
รอดชัยภูมิ
อุ่นแก้ว
สมัษพงศ์
อาจยางคำ
สมัยพงศ์
ปนติ
ไพชาญ
ทุงจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๓
๒๔/๑๑/๒๕๕๒
๑๑/๑๑/๒๕๕๒

๒๕/๐๙/๒๕๕๒
๒๔/๐๓/๒๕๕๓

๐๒/๐๘/๒๕๕๒
๐๑/๐๕/๒๕๕๑
๐๖/๐๒/๒๕๕๓
๑๐/๑๐/๒๕๕๑
๒๐/๑๒/๒๕๕๑

๐๒/๐๕/๒๕๕๑
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
๐๔/๐๕/๒๕๕๑
๐๒/๐๕/๒๕๕๒
๐๓/๐๒/๒๕๕๑
๐๑/๐๔/๒๕๕๑
๐๑/๐๕/๒๕๕๒
๐๒/๐๖/๒๕๕๑
๐๒/๐๓/๒๕๕๑
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

๒๒/๐๑/๒๕๕๐
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

๑๘/๐๙/๒๕๕๐
๑๙/๐๓/๒๕๕๒

๐๗/๐๙/๒๕๕๑
๐๓/๑๐/๒๕๕๑
๓๐/๑๒/๒๕๕๑
๑๔/๐๑/๒๕๕๑
๑๑/๑๒/๒๕๕๑

๒๒/๐๖/๒๕๕๒
๑๔/๐๓/๒๕๕๓
๑๗/๐๘/๒๕๕๒
๒๓/๐๙/๒๕๕๒

วัดอิสาณ
โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา
วัดอิสาณ
โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา
วัดอิสาณ
โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา
วัดอิสาณ
โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา
วัดอิสาณ
โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา
วัดอิสาณ
โรงเรียนบ้านไร่ปาไม้แดงวิทยา
วัดอิสาณ
โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดศาลาทรง
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วัดวังคมคาย
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วัดวังคมคาย
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วัดวังคมคาย
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วัดวังคมคาย
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วัดวังคมคาย
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วัดวังคมคาย
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วัดวังคมคาย
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วัดวังคมคาย
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วัดวังคมคาย
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วัดวังคมคาย
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
วัดวังคมคาย
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
วัดวังคมคาย
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
วัดวังคมคาย
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
วัดวังคมคาย
โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว วัดกลางหมื่นแผ้ว
โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว วัดกลางหมื่นแผ้ว
โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว วัดกลางหมื่นแผ้ว
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) วัดโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
วัดอรุณคงคาวนาราม
โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
วัดอรุณคงคาวนาราม
โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
วัดอรุณคงคาวนาราม
โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
วัดอรุณคงคาวนาราม
โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
วัดอรุณคงคาวนาราม
โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
วัดอรุณคงคาวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

วรรณพงษ์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๓๑
ชวลิตเลขา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๓๒
ยอดละคร
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๓๓
นาคงยืน
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๓๔
รัตนโพธิสัย
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๓๕
หมื่นศรี
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๓๖
จิตพิลัย
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๓๗
ไชยสาร
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๓๘
ดงพอง
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๓๙ เด็กหญิงเบญญาภา ธรรมโย
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๔๐ เด็กหญิงพรไพลิน โมครัตน์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๔๑ เด็กหญิงวรัทยา ศรีสุข
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๔๒ เด็กหญิงวันใหม่ ราชเจริญ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๔๓ เด็กชายศิวกร
อินถา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๔๔ เด็กหญิงปาลิตา ภักดีสวัสดิ์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๔๕ เด็กหญิงกลมทิพย์ ประสิทธิเวช
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๔๖ เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินบุญ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๔๗ เด็กหญิงกุลธิดา ฐานะหมั่น
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๔๘ เด็กหญิงชิดชนก จรูญชาติ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๔๙ เด็กชายณัฏฐพงศ์ ทาแจ้ง
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๕๐ เด็กชายณัฐนนท์ เจริญศิลป
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๕๑ เด็กชายณัฐภ้ทร์ เพ็ญสุริยะ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๕๒ เด็กชายเทพพิทักษ์ เรไร
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๕๓ เด็กชายธนะเทพ สาเจริญ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๕๔ เด็กหญิงบุณยวีย์ ศิริสีทวน
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๕๕ เด็กชายปกรณ์เกียรติ โตไพร
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๕๖ เด็กหญิงปภาณิน มะลัยคำ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๕๗ เด็กหญิงปริยากร จันทร
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๕๘ เด็กหญิงภัทราภรณ์ พันธ์ชัยโย
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๕๙ เด็กชายภูมิรพี
พนมภูมิ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๖๐ เด็กชายวงศกร
แสงเจริญ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๖๑ เด็กชายวิภพ
ศรีจันทร์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๖๒ เด็กชายวีรวิทย์ สันติเมทนีดล
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๖๓ เด็กชายศุภกร
กลิ่นศรีสุข
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๖๔ เด็กหญิงอภิญญา คงแจ้ง
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๓๐

เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงพัญณิตา
เด็กหญิงพิชญ์สินี
เด็กชายรัชตะ
เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กหญิงพรชิตรา
เด็กชายรัฐพงษ์
เด็กหญิงอัยรดา
เด็กชายธีรเมธ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน

๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน

๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา

๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา

๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา

๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดอรุณคงคาวนาราม
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดอุทัยธรรมาราม
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 โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๖๕

เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กหญิงนัยนันทร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายพิทักพงษ์
เด็กชายวรรณลภย์
เด็กหญิงวาสินี
เด็กหญิงศรรักษ์
เด็กหญิงศุภัชญา

ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๖๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๖๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๖๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๖๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๗๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๗๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๗๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๗๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๗๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๗๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๗๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๗๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๗๘

ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๗๙ เด็กหญิงสุพรรณษา

ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๘๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๘๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๘๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๘๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๘๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๘๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๘๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๘๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๘๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๘๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๙๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๙๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๙๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๙๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๙๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๙๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๙๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๙๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๙๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๘๙๙

เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนันทวัลย์
เด็กชายมณเทียน
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กชายสุวะรักษ์
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายโชคชัย
เด็กชายธราธาร
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงนิภาวรรณ
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กชายภากร
เด็กชายภูริวัตร
เด็กหญิงวิราวรรณ
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงศุภรัตน์
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กหญิงสุจิรา
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายธำมรงค์

นามสกุล
แผลงเวช
ฤาชา
สายวรสิงห์
หมู่โสภิญ
มหาราช
จันสา
ถือสมบัติ
นันทพล
คลังนุ้ย
นันทพล
ภูอ่าง
รัศมีดาว
ถือสมบัติ
สะอาด
หอยสังข์
พึ่งขุนทด
โชคชัยวงค์
สุโธ
แสงฤทธิ์
ธิมะดี
แสงฤทธิ์
แก้วกองใหญ่
อุเทนสุด
คำขุนทด
ยืนยง
แก้วเชื่อม
คำสวาท
หมั่นบรรจง
มีชำนาญ
ธนาคาร
เพียรดี
กลิ่นกมล
วรรณสุข
ฝามงคล
ขยันยิ่ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีปลาด
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีปลาด
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีปลาด

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีปลาด
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีปลาด

๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีปลาด
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีปลาด

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีปลาด
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีปลาด
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีปลาด

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีปลาด
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีปลาด

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีปลาด
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีปลาด
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาล

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาล
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาล
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาล
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาล
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาล
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาล

๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาล
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาล

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาล
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาล
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาล

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาล
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวังกะอาม

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวังกะอาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบัวลอย
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดบางอำพันธ์
วัดบางอำพันธ์
วัดบางอำพันธ์
วัดบางอำพันธ์
วัดบางอำพันธ์
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดโพธิ์ตาล
วัดสาริกา
วัดสาริกา

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๐๐ เด็กชายกฤษฎา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๐๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๐๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๐๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๐๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๐๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๐๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๐๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๐๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๐๙
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๑๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๑๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๑๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๑๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๑๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๑๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๑๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๑๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๑๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๑๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๒๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๒๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๒๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๒๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๒๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๒๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๒๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๒๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๒๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๒๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๓๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๓๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๓๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๓๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๓๔

เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายเจษฎาพร
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงพิตติธาร
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุมิตรา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงกวินนาถ
เด็กหญิงกิตติมา
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายวงศพัทธิ์
เด็กชายอัศม์เดช
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงพรสวรรค์
เด็กชายรวินันท์
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงณิชานาฎ
เด็กชายนรากร
เด็กหญิงพิมพ์นิภา
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงวิชิรญาณ์
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายธนพล
เด็กชายบุญพร้อม
เด็กชายวรรณชนะ
เด็กชายจิรพนธ์
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงกชมน

นามสกุล
วาทิภักดี
เฝาหนองดู่
วงศ์ซา
ภิญโญวงศ์
เพลียบ้านตาล
เมฆขุนทด
มีนารัตน์
ฟาคุ้ม
วิลัยพุด
หนูวิชัย
ด่านสูงเนิน
สังข์ชาติ
ศรีลอง
คำสา
โพธิ์ชัย
จันทร์ชาตรี
จันทร์ชาตรี
แพนดี
จันทรกลาง
แซ่จ๋ิว
ทวงลี
ชัยทิพย์
โห้ยุขัน
ตระกูลศรี
ดีขุนทด
สุขดี
ประสมทรัพย์
พรามจร
สิงหาชัย
โพธิ์ทอง
พรมกลิ่น
เพชรขวัญ
จงเจริญ
สิงห์จุไลย์
เพ็งผาลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)

๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวสระวิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองดง

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองอีหล่อ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสุนทรสราวาส
วัดหนองดง
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองประดู่
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดศรีมงคล
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

หล่าน้อย
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๓๖
แก้วพิทูลย์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๓๗
หนาซุย
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๓๘
ปอมสุวรรณ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๓๙
ไววิลาศ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๔๐
ประชามอญ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๔๑
สุดี
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๔๒
อาจหาญ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๔๓
ขุนแก้ว
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๔๔
พลรัตน์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๔๕
ปอมสุวรรณ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๔๖
นาคแก้ว
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๔๗
เจริญสุข
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๔๘
ผานาค
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๔๙
กลิ่ยโสภณ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๕๐
ดีโนนอด
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๕๑
ผานาค
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๕๒
ทองดี
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๕๓
ชำนาญ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๕๔
แสนเสือ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๕๕
นิจการ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๕๖
นิละกาล
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๕๗
เหมือนพันธ์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๕๘
อู๋สูงเนิน
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๕๙
กมลรัตน์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๖๐
เที่ยงทอง
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๖๑
ชาลีเขียว
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๖๒
ประหยัดทรัพย์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๖๓
สวัสดี
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๖๔
พลเดชา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๖๕
เมืองดู่
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๖๖ เด็กหญิงจิณัฎฐกานต์ ศรีผ่านอ้วน
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๖๗ เด็กหญิงธัญรัตน์ อินทวงค์
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๖๘ เด็กชายศิคณัสม์ สมานมิตร
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๖๙ เด็กชายสุเมธี
วรรณชู
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๓๕

เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงนรินทร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายอมรเทพ
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กชายจารุวัชร์
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายสุเชาว์
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กหญิงจิติมาภร
เด็กหญิงเจนนภา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายจิติโชติ
เด็กหญิงนารินดา
เด็กหญิงหฤทัย
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กชายชนะภูมิ
เด็กหญิงชไมพร
เด็กชายธรรมรักษ์
เด็กชายธันวา
เด็กชายภาวัต
เด็กหญิงวรรณิศา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงปวริสา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมอญ

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมอญ
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมอญ
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมอญ
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมอญ

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมอญ
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมอญ
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมอญ

๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมอญ

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมอญ
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมอญ
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมอญ

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมอญ
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมอญ
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมอญ
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมอญ
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมอญ

๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมอญ

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมอญ
๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมอญ
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดี

๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลุบค่าย

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลุบค่าย
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอนสาร
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนสาร

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำพุปางวัว
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำพุปางวัว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดสง่า
วัดสง่า
วัดสง่า
วัดสง่า
วัดสง่า
วัดสง่า
วัดสง่า
วัดสายทอง
วัดสายทอง
วัดเสนาถไพบูลย์
วัดเสนาถไพบูลย์
วัดเจดีย์
วัดเจดีย์
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
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ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๗๐

เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กชายธีระสิทธิ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กชายคณานนท์
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กชายชาวี
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐพัชร์
เด็กชายพงศภัค
เด็กชายไพรัตน์
เด็กหญิงยุพิน
เด็กชายระพีภัทร
เด็กหญิงรัชดา
เด็กหญิงวริยา
เด็กชายสุทธิศักดิ์
เด็กชายอัษฎาค์

ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๗๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๗๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๗๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๗๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๗๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๗๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๗๗
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๗๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๗๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๘๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๘๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๘๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๘๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๘๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๘๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๘๖
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๘๗

ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๘๘ เด็กหญิงกนกวรรณ
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๘๙

ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๙๐
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๙๑
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๙๒
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๙๓
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๙๔
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๙๕
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๙๖

เด็กชายณัฐกร
เด็กชายดุษฎีกร
เด็กชายปรเมศวร์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศธร
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กหญิงมะนาว
เด็กหญิงวรนุช

ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๙๗ เด็กหญิงกานต์ณิชา
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๙๘
ชย ๔๕๑๖๓/๐๙๙๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๐๐
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๐๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๐๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๐๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๐๔

เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กหญิงนิธิกานต์
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กหญิงปยมาศ
เด็กหญิงสุมินตรา
เด็กชายนฤบดินทร์

นามสกุล
เรืองเจริญ
มะลิดา
ชาติทหาร
พวงมณี
ชาติสุภาพ
เปรมใจ
ชะรา
พรทิพย์
ชาติเจริญ
วรรณสุทธิ์

ตรงประสิทธิ์
โชคกลาง
ทองนาคะ
พันธเนตร
จันทรเสนา
สมหงษ์
ยะมะโน
โปราแสน
ดีชัยภูมิ
ช่ออัญชัญ
พุ่มจันทร์
ปลื้มใจ
ชาโสรถ
เกษมสุข
กงนะ
อุดเมืองคำ
กมล
ยศปราณี
ภูทองขาว
เลี้ยงพรม
ขะมะรัตน์
กระจ่างจิตร
จำรัสลาภ
ตะสูงเนิน
ธรรมดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำพุปางวัว

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำพุปางวัว
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำพุปางวัว
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำพุปางวัว
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำพุปางวัว

๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วง
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วง
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาบัว
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาบัว
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาบัว

๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาบัว
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาบัว
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาบัว

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาบัว
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๐๕ เด็กหญิงเบญญาภา

เด็กหญิงปย์วรา
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๐๗ เด็กชายพัชร
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๐๘ เด็กชายพัชรพล
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๐๖

ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๐๙ เด็กหญิงพิชานันทร์
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๑๐ เด็กหญิงพิราวรรณ
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๑๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๑๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๑๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๑๔
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๑๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๑๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๑๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๑๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๑๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๒๐
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๒๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๒๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๒๓

เด็กหญิงพีรญา
เด็กชายคมกริช
เด็กหญิงชนันญา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายพงศ์เพชร
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายศักดิ์ดา
เด็กหญิงศิริประภา
เด็กชายศุภกร

ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๒๔ เด็กชายสุทธิจำนงค์
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๒๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๒๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๒๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๒๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๒๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๓๐
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๓๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๓๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๓๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๓๔
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๓๕

เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงเกษร
เด็กชายเขมทัต
เด็กหญิงจตุพร
เด็กชายชินราช
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายธีระเทพ
เด็กชายนนชัย
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงพรนภา

ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๓๖ เด็กหญิงพัชราภรณ์

เด็กชายพีรภัทร
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๓๘ เด็กหญิงวรรณศา
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๓๙ เด็กชายวิชชากร
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๓๗

นามสกุล
บุญโสภณ
ทินราช
แบ่งคอนสาร
ปสสาเวียง
สีเมา
สดไธสง
รักษ์มณี
หาญบัว
ประเสริฐสม
มุ่งพันธ์กลาง
บำรุงแจ้ง
พุทธคำ
พลอยกลาง
ลือกำลัง
จำปกลาง
ศรีสุวรรณ์
วงค์แก้ว
แดงมาก
ศรีสวัสดิ์
ผึ่งผาย
จานนอก
เลื่อนป
เพียรสันเทียะ
ขวัญติด
ญาติบำรุง
คลังระหัด
ทาอำนาจ
เย็นใจ
คำนา
เพียรสันเทียะ
ต่อศักดิ์
แก้วมณี
นาคนาคา
วันศุกร์
เหมพรมมา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย

๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๔๐

เด็กชายศรายุทธ
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสิรภัทร
เด็กหญิงอุษา
เด็กหญิงหัทยา
เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายนพเก้า
เด็กหญิงมาฆะ
เด็กชายรุจธิพงษ์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายธาราเทพ
เด็กหญิงนพวรรณ
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพัชรา
เด็กหญิงพิมพา
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงอภิษฎา
เด็กชายอาณาจักร
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงเกษรินทร์
เด็กหญิงณัฐปภัสร์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงดาวิษา
เด็กหญิงธิชาภรณ์

ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๔๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๔๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๔๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๔๔
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๔๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๔๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๔๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๔๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๔๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๕๐
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๕๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๕๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๕๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๕๔
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๕๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๕๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๕๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๕๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๕๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๖๐
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๖๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๖๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๖๓

ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๖๔ เด็กหญิงปริญดาภา
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๖๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๖๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๖๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๖๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๖๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๗๐
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๗๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๗๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๗๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๗๔

เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงวนัสนันท์
เด็กหญิงศิริการดา
เด็กหญิงผกากรอง
เด็กชายอนวัฒน์
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายชวัลวิทย์
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายเดชาธร

นามสกุล
โปร่งภูเขียว
ลาดี
สุจริต
ยุระตา
วิไล
พรหมวิชัย
เสาสูง
ฐานเจริญ
แสนโชติวรีว์
เหมพรมมา
หวังพิทักษ์
เวียงสมุทร
มีเครือรอด
บุญแทน
บรรจง
สายเมฆ
แก้วใส
รักศิลป
พรหมสาเพชร
ดุลยลา
สีเขียว
พูนโต
รัตนวงศ์
ชุยอุ้ย
อาจหาร
เจริญวรรณ
นามเทพ
พงษ์สะ
เปยจำปา
พิมเสน
คำชีรอง
เจริญเกียรติ
ทุยเวียง
พลนิกร
เจริญเกียรติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) วัดทุ่งลุยลาย
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำทิพย์
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำทิพย์

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนคูณ

๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคูณ

วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดโคกก่องวราราม
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว
วัดกุดมะนาว

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๗๕

เด็กชายภูผา
เด็กหญิงมัณฑนา
เด็กชายไม้ไผ่
เด็กหญิงรัตนภรณ์
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงอิสริยา

ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๗๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๗๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๗๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๗๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๘๐

ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๘๑ เด็กหญิงกมินทร์ตรา
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๘๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๘๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๘๔
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๘๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๘๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๘๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๘๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๘๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๙๐
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๙๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๙๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๙๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๙๔
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๙๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๙๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๙๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๙๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๐๙๙

เด็กหญิงพัชราวดี
เด็กหญิงสุจิรา
เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงณัฐรัตน์
เด็กชายธนพล
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายสุธีภัทร
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายธีนากร
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายณัฏฐพล
เด็กชายธิติพัทธ์
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงธัญภัค
เด็กหญิงศุภานันท์

ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๐๐ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๐๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๐๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๐๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๐๔
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๐๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๐๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๐๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๐๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๐๙

เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กหญิงอารดี
เด็กชายเจษฎาพร
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายณัฐพัฒน์
เด็กชายไตรภพ
เด็กชายวิทวัส

นามสกุล
จำรัสภูมิ
เจนดง
เจนดง
โคตรจันทร์
รัดชำ
เจนไพร
ปะวันโน
ธาตุบุรมย์
พิมพา
จันทร์ชีลอง
อนุศรี
สร้างรัตน์
ลุนบุดดา
ประเสริฐ
ชาติพหล
ใจงาม
จำรัสโภค
เจริญใจ
สีมัยนาม
เจนอาวุธ
เจนทาง
จันทร์สว่าง
มะโนศรี
ภูมิคอนสาร
ดามะนาว
การนอก
เกียนนอก
ชินพระวอ
หมวดขุนทด
บุญดี
แสนทวีสุข
เต็มใจ
ประติมเลิศ
สุปะมา
สุกรรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนคูณ

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนคูณ

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม

๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม

๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดกลาง

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโจดกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนโจด
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนโจด
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าศาลา

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศาลา
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าศาลา
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าศาลา
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกนกทา
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกนกทา
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนลาน

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
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดนาผักเสี้ยน
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร
วัดศรีสมพร

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๑๐

เด็กชายอลงกต
เด็กหญิงกัญญานัฐ
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณัฐิดา
เด็กชายเตชิน
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายกฤษฎา

ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๑๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๑๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๑๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๑๔
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๑๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๑๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๑๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๑๘

ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๑๙ เด็กหญิงชนนิกานต์

ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๒๐ เด็กหญิงชัญญานุช
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๒๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๒๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๒๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๒๔
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๒๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๒๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๒๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๒๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๒๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๓๐
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๓๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๓๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๓๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๓๔
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๓๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๓๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๓๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๓๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๓๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๔๐
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายถิรวุฒิ
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายฑีฬากรณ์
เด็กหญิงณัฐติกาล
เด็กชายณัฐทวุฒิ
เด็กชายธาราเทพ
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กหญิงปยรัตน์
เด็กชายพลวัต
เด็กหญิงพิมพ์รัก
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กชายมนต์มนัส
เด็กหญิงรัชติยา
เด็กหญิงรุ่งลดา
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงศุภนิดา
เด็กชายธีราทร
เด็กชายพีรณัฐ

ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๔๒ เด็กชายเกษมทรัพย์

เด็กหญิงฐิติมา
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๔๔ เด็กหญิงทิวาพร
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๔๓

นามสกุล
ธงวาด
เพ็งภาส
ปญญาวัน
ไพรทอง
หาสีเสียด
แสนประกอบ
รัตนทิพย์
สุระดม
พรมบวช
สิมากร
จันทร์เรืองศรี
หาสีเสียด
นามวงษา
ฤากำลัง
แต้มทอง
พิญโยยง
โพธิ์เวียงคำ
นาราช
มีสิทธิดี
เสมาเพชร
จันทะกัลยา
อ่อนธรรมา
แก้วพรม
ขึ้นนกขุ้ม
เวียงชัยภูมิ
จันเกิด
โชนศรี
อุ่นเกิด
พิลาวงค์
ทิจันธง
ภักดีสุข
รามขาม
สายดำรงค์
พิมนาเรือ
คำแสนเดช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนลาน
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยปงบำเหน็จวิทยา

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนถาวร
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนถาวร

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนถาวร
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนถาวร
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนถาวร
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนถาวร
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสมพร
วัดใหม่เจริญธรรม
วัดใหม่เจริญธรรม
วัดใหม่เจริญธรรม
วัดใหม่เจริญธรรม
วัดใหม่เจริญธรรม
วัดใหม่เจริญธรรม
วัดใหม่เจริญธรรม
วัดอุดรพร
วัดอุดรพร
วัดอุดรพร
วัดอุดรพร
วัดอุดรพร
วัดอุดรพร
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 ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๔๕

เด็กชายธนดล
เด็กชายธัชภูมิ
เด็กหญิงนัชชา
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กชายรชานนท์
เด็กหญิงสุรีรัตน์
เด็กชายจิรเมธ
เด็กหญิงจิลานันท์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธราเทพ
เด็กชายปติ
เด็กชายรัฐกิตต์
เด็กหญิงวรนิษฐา
เด็กหญิงศิริสุดา
เด็กหญิงโสรญา
เด็กหญิงอนันทิตา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอัญชลีพร

ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๔๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๔๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๔๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๔๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๕๐
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๕๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๕๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๕๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๕๔
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๕๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๕๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๕๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๕๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๕๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๖๐
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๖๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๖๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๖๓

ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๖๔ เด็กหญิงอุทัยวรรณ์
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๖๕ เด็กหญิงกมลลักษณ์

เด็กชายกษมา
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๖๗ เด็กชายทีปกร
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๖๘ เด็กหญิงธนัตดา
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๖๙ เด็กชายธันวา
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๖๖

ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๗๐ เด็กหญิงอัญญารัตน์
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๗๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๗๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๗๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๗๔
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๗๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๗๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงจีราพร
เด็กหญิงฐิตินัดดา
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๗๗ เด็กหญิงกานต์พิชชา

เด็กชายฐิรราช
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๗๙ เด็กชายภูริพัฒน์
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๗๘

นามสกุล
กันโยทา
สวาสดี
ทองงาม
แดงสกุล
ผาบสิมมา
รอดมา
คามตะสีลา
บุตรแวง
เดชสุภา
หมื่นศรี
งามจำรัส
แกมมณี
จันทาเทพ
สุริวงค์
หงษ์เงิน
มงคลกุล
สีน้อยขาว
ดอกจันทร์
กล้าแข็ง
โรยไธสง
รุ่งเรืองศรี
แสงชัยภูมิ
งามจำรัส
คามตะสีลา
งามสวัสดิ์
ศรีเสมอ
การสว่าง
หงษ์วิไล
โก้กลำ
บุญสร้อย
เพชรกรรม
แปนนอก
คาดสนิท
ศุภสุข
ภูมิชนะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดอุดรนพพาลัย
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดสว่างคีรีวัน
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์
วัดมณีรัตน์

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๘๐

เด็กหญิงมินลดา
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายขุนเดช
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงณัฐธิกา
เด็กหญิงนิภาวรรณ
เด็กหญิงแพรวนิศ
เด็กชายวันใหม่
เด็กหญิงอริษา
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงณัฐธิกา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงบุณยอร
เด็กหญิงปณิตรา
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงอัญชนา
เด็กชายณรัช
เด็กชายนพฤทธิ์
เด็กชายพิทักษ์
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายสยาม
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงชมพูนุช

ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๘๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๘๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๘๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๘๔
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๘๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๘๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๘๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๘๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๘๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๙๐
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๙๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๙๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๙๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๙๔
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๙๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๙๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๙๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๙๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๑๙๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๐๐
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๐๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๐๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๐๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๐๔
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๐๕

ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๐๖ เด็กหญิงพลอยแหวน
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๐๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๐๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๐๙
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๑๐
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๑๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๑๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๑๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๑๔

เด็กหญิงอริศรา
เด็กหญิงจันธิมา
เด็กชายณลงกรณ์
เด็กชายต้นรัก
เด็กหญิงบุษราคัม
เด็กชายกิตติ
เด็กหญิงจินตนา
เด็กชายณรงค์

นามสกุล
สง่าแรง
ศรไชย
พรมนาเสียว
อิ่มกมล
ไกยชาติ
ชวนโพธิ์
อิ่มกมล
วิลัยวงษ์
ครองปญญา
สายชุม
หงษ์เงิน
เงียวชัยภูมิ
ศรเสนา
อิงชัยภูมิ
ใจเกษิม
ตุยสระพระ
งามสวัสดิ์
งามชัยภูมิ
คชคง
คุ้มสำราญ
เกิดมงคล
สุตาวงค์
เจียมชัยภูมิ
เชื้อนาฮี
ลาดเส
พิศจาร
สามขา
หลงจำปา
ปลูกชารี
จังหวะ
กองทอง
สิงห์แก้ว
แสนเลิศ
จันทร
เพียงไธสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค

๐๑/๐๒/๒๕๕๑
๐๔/๐๒/๒๕๕๑
๑๕/๑๐/๒๕๕๑

๐๓/๐๑/๒๕๕๓
๐๓/๐๒/๒๕๕๒
๒๑/๐๗/๒๕๕๒

๐๘/๐๑/๒๕๕๓
๒๗/๐๑/๒๕๕๒
๑๒/๐๕/๒๕๕๒
๒๑/๐๑/๒๕๕๒
๑๘/๐๖/๒๕๕๒
๐๖/๑๒/๒๕๕๑
๐๓/๑๑/๒๕๕๑
๒๓/๐๔/๒๕๕๑
๑๔/๐๔/๒๕๕๒
๑๐/๑๑/๒๕๕๑
๑๙/๐๗/๒๕๕๑

๐๘/๐๓/๒๕๕๒
๒๘/๐๙/๒๕๕๒

๐๑/๐๘/๒๕๕๒
๑๐/๐๙/๒๕๕๒
๒๕/๐๖/๒๕๕๒
๑๔/๐๖/๒๕๕๓
๒๗/๑๐/๒๕๕๒

๐๕/๐๓/๒๕๕๑
๑๐/๑๑/๒๕๕๑
๑๘/๐๔/๒๕๕๒
๒๓/๑๑/๒๕๕๒

๑๙/๐๔/๒๕๕๒
๑๙/๐๑/๒๕๕๒
๒๔/๑๐/๒๕๕๒
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

๐๑/๐๙/๒๕๕๑
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

วัดมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
วัดมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
วัดมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
วัดมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
วัดมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
วัดมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
วัดมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
วัดมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
วัดมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
วัดมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
วัดมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
วัดมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านสำราญ
วัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านสำราญ
วัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านสำราญ
วัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านสำราญ
วัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านสำราญ
วัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านสำราญ
วัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านสำราญ
วัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านสำราญ
วัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านสำราญ
วัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านสำราญ
วัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านสำราญ
วัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านสำราญ
วัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านสำราญ
วัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านนาโจด
วัดภูมิสวรรค์
โรงเรียนบ้านนาโจด
วัดภูมิสวรรค์
โรงเรียนบ้านนาโจด
วัดภูมิสวรรค์
โรงเรียนบ้านนาโจด
วัดภูมิสวรรค์
โรงเรียนบ้านนาฮี
วัดสว่างนาฮี
โรงเรียนบ้านนาฮี
วัดสว่างนาฮี
โรงเรียนบ้านนาฮี
วัดสว่างนาฮี
โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น วัดหนองปลาป่ง
โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น วัดหนองปลาป่ง
โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น วัดหนองปลาป่ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๑๕

เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงวรรณฉัตร
เด็กหญิงนธิตา
เด็กชายอติยะ
เด็กหญิงศุภลักษณ์
เด็กหญิงสุทาสินี
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายธีรสิทธ์ิ

ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๑๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๑๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๑๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๑๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๒๐
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๒๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๒๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๒๓

เด็กหญิงญาณินท์
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๒๕ เด็กชายอิทธิกร
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๒๔

ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๒๖ เด็กหญิงปรีณาพรรณ
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๒๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๒๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๒๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๓๐
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๓๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๓๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๓๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๓๔
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๓๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๓๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๓๗

เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กหญิงมัลลิกา
เด็กหญิงกนกวรรณ
เด็กหญิงบุญตา
เด็กหญิงเจษสุดา
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงรัตติญากร
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงศิริทิพย์
เด็กชายชัชวาล

ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๓๘ เด็กหญิงปญญารัตน์

เด็กหญิงสุภิธิดา
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๔๐ เด็กชายพงศธร
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๓๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๔๑ เด็กหญิงหัสฎาภรณ์
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๔๒ เด็กหญิงจันทวรรณ
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๔๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๔๔
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๔๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๔๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๔๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๔๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๔๙

เด็กชายวัชระ
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายเอกภพ
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายวิฑูรย์
เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กชายดิศไนย

นามสกุล
บุญเกิด
เงินเรียง
สิมมาวงษ์
ปาไข
ชำนาญวงษ์
สิงหา
แนวสุภาพ
ขอนสงเคราะห์
ขำมี
ถวิลรักษ์
โคผดุง
มะยุรักษ์
สีดา
แสนเสนยา
สีหาวัตร
นามบุตร
แขมชัยภูมิ
เพียรกล้า
โคตรภูเขียว
อินกุล
อิงชัยภูมิ
นวลสำลี
สมุดลำ
เหล่ากวางโจน
สงวนดี
ช่วยงาน
ศรีบุญ
ยางลาด
ไพภักดิ์
นามหาน
นิรัตนพงษ์
อินทนาคา
แก้วอิน
ชัยธรรม
นาลุ่ม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น วัดหนองปลาป่ง
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น วัดหนองปลาป่ง
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น วัดหนองปลาป่ง
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาป่งหนองเบ็น วัดหนองปลาป่ง

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านธาตุ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคัน
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคัน

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคัน
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคัน
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคัน
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคัน
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคัน

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตานา

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตานา

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตานา

วัดศิลาดาด
วัดวรญาติบำรุง
วัดวรญาติบำรุง
วัดวรญาติบำรุง
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดปจฉิมานุการาม
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดธงทราย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๓๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายนทีรัตน์
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๕๑ เด็กชายนิติพล
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๕๒ เด็กชายกัณฑวัชร์
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๕๓ เด็กหญิงพิชญาดา
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๕๐

ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๕๔ เด็กหญิงปภาวรินทร์
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๕๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๕๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๕๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๕๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๕๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๖๐
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๖๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๖๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๖๓
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๖๔
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๖๕
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๖๖
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๖๗
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๖๘
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๖๙

ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๗๐
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๗๑
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๗๒
ชย ๔๕๑๖๓/๑๒๗๓

นามสกุล
นิละ
คำตา
สมวงษ์
วรรณพงศ์
บัตรสูงเนิน
อินสูงเนิน
กุลสันเทียะ
โตละหาน
อินทพันธ์
บุญแสน
รอดมณี
นาคแจ้ง
โตตลอด
สุขสวัสดิ์

เด็กหญิงอารัญญา
เด็กหญิงมินตรา
เด็กชายบุญอุ้ม
เด็กหญิงรดามณี
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงสิริรัตน์
เด็กชายทิวา
เด็กชายธีรไนย
เด็กชายอรรควัฒน์
เด็กชายศตวรรษ กระออมกลาง
เด็กชายภึรภัทริ์ ทองบาง
เด็กหญิงสุพรรณษา จันดายุ
เด็กหญิงพัชรินทร์ มีรัตน
เด็กชายณัฐพล แสงสวรรณ์
เด็กชายพิชิตชัย อภิสิริมงคล
เด็กชายภานุพงษ์ ปทอง
เด็กชายโชติภูมิ ไชยเสนา
เด็กหญิงสุพรรณษา สุขขี
เด็กหญิงภัทรธิดา ทองคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตานา

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตานา
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)

๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง)

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

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔
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